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Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
168. panta 4. punktu un 169. panta 
3. punktu,

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu ES iedzīvotaju 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. Priekšlikumā jāņem vērā sabiedrības veselība (168. pants) un patērētāju aizsardzība 
(169. panta 1. punkts).

Grozījums Nr. 22
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 168. panta 4. punktu var pieņemt fitosanitārijas pasākumus. Regulas 
mērķis ir noteikt maksimāli pieļaujamos pārtikas produktu un lopbarības radioaktīvā 
piesārņojuma līmeņus pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas, turpretī Padomes 
Direktīva 96/29/Euratom, pamatojoties uz Euratom Līguma 31. pantu, koncentrējas uz 
personu loku, kura var tikt pakļauta iespējama  radioaktīvā piesārņojuma iedarbībai. Tādēļ 
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atsauce uz Euratom Līgumu nav pareiza, jo regulas galvenais mērķis ir sabiedrības veselības 
aizsardzība, kas ietilpst LESD 168. pantu darbības jomā.

Grozījums Nr. 23

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma 2.b pantā paredzēts, ka 
Padome nosaka vienotas drošības normas 
strādājošo un visu iedzīvotāju veselības 
aizsardzībai, un nodrošina to 
piemērošanu saskaņā ar Līguma otrās 
sadaļas III nodaļu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nav nepieciešama atsauce uz Euratom Līguma pantu saistībā ar Direktīvas 96/29/Euratom 
pieņemšanu, jo minētā direktīva nosaka šādus standartus un tas ir minēts 3. apsvērumā. Šo 
apsvērumu aizstāj ar atsauci uz veselības aizsardzību un uz Lisabonas līgumu.

Grozījums Nr. 24
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma 2.b pantā paredzēts, ka Padome 
nosaka vienotas drošības normas strādājošo 
un visu iedzīvotāju veselības aizsardzībai, 
un nodrošina to piemērošanu saskaņā ar 
Līguma otrās sadaļas III nodaļu.

(2) Euratom Līguma 2.b pantā paredzēts, 
ka Padome nosaka vienotas drošības 
normas strādājošo un visu iedzīvotāju 
veselības aizsardzībai, un nodrošina to 
piemērošanu saskaņā ar Euratom Līguma 
otrās sadaļas III nodaļu.

Or. en
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Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. Lai „Līgumu" neuztvertu kā „Eiropas Savienības Līgumu" un 
lai veicinātu šīs regulas ieviešanu.

Grozījums Nr. 25

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 168. pantu, nosakot 
un īstenojot visu Savienības politiku un 
darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku 
veselības aizsardzības līmenis.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēc avārijas Černobiļas 
atomelektrostacijā 1986. gada 26. aprīlī 
atmosfērā izplūdis ievērojams daudzums 
radioaktīvu vielu, piesārņojot pārtikas 
produktus un lopbarību vairākās Eiropas 
valstīs tādā līmenī, ka no veselības 
aizsardzības viedokļa šis piesārņojums 
uzskatāms par ievērojamu.

(4) Pēc avārijas Černobiļas 
atomelektrostacijā 1986. gada 26. aprīlī 
atmosfērā izplūdis ievērojams daudzums 
radioaktīvu vielu, piesārņojot pārtikas 
produktus un lopbarību vairākās Eiropas 
valstīs tādā līmenī, ka no veselības 
aizsardzības viedokļa šis piesārņojums 
uzskatāms par ievērojamu; radioaktīvie 
nokrišņi piesārņoja arī augsni, kas 
savukārt palielināja mežu un skartajās 
teritorijās audzētu lauksaimniecības 
produktu radioaktivitāti.
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Or. pl

Pamatojums

Radioaktīvo vielu piesārņojumam var būt netieša un novēlota ietekme (pat daudzus gadus 
vēlāk).

Grozījums Nr. 27

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) 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.

(6) Jāizveido sistēma, kas ļauj Eiropas 
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 garantētu augstu cilvēku 
veselības aizsardzības līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pamatojoties uz Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgumu un saskaņā ar tā 4. un 9. pantu, 
Komisija atbalsta pētījumus par pārtikas 
produktu un lopbarības piesārņojuma 
risku, ko rada radioaktīvie izotopi, un par 
iedarbību, kāda ir jonizējošais starojums 
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(piemēram, gammas starojums), ko 
izmanto sterilizēšanai, uz šo produktu 
kvalitāti saistībā ar ķīmisko un 
radioloģisko risku.  

Or. pl

Pamatojums

Pārtikas produkti un lopbarība atkarībā no to veida var būt atšķirīgi piesārņota ar 
radioaktīvajiem izotopiem, piemēram, atkarībā no tā, vai tie iegūti no auga saknes, stumbra, 
lapām vai ziediem. Ķīmiskais sastāvs var mainīties arī jonizējošā starojuma ietekmē, un tam 
var būt negatīva ietekme uz pārtikas produktu un lopbarības kvalitāti.

Grozījums Nr. 29
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Uz pārtikas produktu un lopbarības 
radioaktīvo piesārņojumu nedrīkst 
attiecināt patentus, kuri aizliedz izmantot 
piemērotas drošības tehnoloģijas, ja nav 
iegādātas licencētas tiesības.

Or. pl

Pamatojums

Nedrīkst monopolizēt  tehnoloģijas, ar kurām samazina pārtikas produktu un lopbarības 
radioaktīvo piesārņojumu. 

Grozījums Nr. 30

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums  
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijai vajadzības gadījumos
nekavējoties būtu jāpieņem  regulu, lai 
attiecīgā gadījumā piemērotu iepriekš 
noteiktos maksimāli pieļaujamos līmeņus.

(8) Ja notiek kodolavārija vai radiācijas 
avārija, Komisijai nekavējoties jāpiemēro 
iepriekš noteiktie maksimāli pieļaujamie
līmeņi un tie jāpaziņo sabiedrībai.

Or. fr

Pamatojums

Nav nepieciešams pieņemt atsevišķu regulu. Regula jāpiemēro tieši.

Grozījums Nr. 31
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai tehnikas attīstībai 
pielāgotu maksimālos pieļaujamos 
pārtikas produktu un lopbarības 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņus (I un 
III pielikumu), kā arī mazsvarīgo 
produktu sarakstu (II pielikums). Ir jo 
īpaši svarīgi, ka, veicot sagatavošanās 
darbu, Komisija pienācīgi apspriežas, 
tostarp EFSA un citu ekspertu līmenī.

Or. en

Pamatojums

Sagaida, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ekspertiem ir lielāka pieredze, jo 
viņi šajā jomā darbojas jau 7–8 gadus (kopš EFSA dibināšanas).

Grozījums Nr. 32

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz pašreizējiem datiem, 
kas saistīti ar aizsardzību pret radiāciju, ir 
noteikti robežlīmeņi, kurus var izmantot
radioaktīvā piesārņojuma maksimāli 
pieļaujamo līmeņu noteikšanai, ko izmanto 
tūlīt pēc kodolavārijas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas, kas var izraisīt vai ir 
izraisījusi pārtikas produktu un lopbarības 
ievērojamu radioaktīvo piesārņojumu.

(9) Pamatojoties uz pašreizējiem datiem, 
kas saistīti ar aizsardzību pret radiāciju, ir 
noteikti robežlīmeņi, kuri ir jāizmanto
radioaktīvā piesārņojuma maksimāli 
pieļaujamo līmeņu noteikšanai, ko izmanto 
tūlīt pēc kodolavārijas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas, kas var izraisīt vai ir 
izraisījusi pārtikas produktu un lopbarības 
ievērojamu radioaktīvo piesārņojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nosakot šos maksimāli pieļaujamos 
līmeņus, ņemtas vērā jaunākās zinātnes 
atziņas starptautiskā līmenī, norādot to, ka 
no jauna jāpārliecina sabiedrība un 
jānovērš atšķirības starptautiskajos 
priekšrakstos.

(10) Atvasinātos robežlīmeņus un
maksimāli pieļaujamos līmeņus regulāri 
pārskata, lai pienācīgi ņemtu vērā 
jaunāko zinātnisko progresu un atziņas 
starptautiskā līmenī, parādītu, ka no jauna 
jāpārliecina sabiedrība, tai nodrošinot 
augsta līmeņa aizsardzību, un novērstu
atšķirības starptautiskajos priekšrakstos.

Or. fr

Pamatojums

Regulā pašreiz izmantotās vērtības nav atjauninātas kopš to pieņemšanas. Kopš minētā laika 
ir panākts progress kaitīgās iedarbības dozu un ietekmes uz veselību novērtēšanā. ASV FDA 
1998. gadā pārskatīja atvasinātās robežvērtības un maksimāli pieļaujamos līmeņus un ieteica 
stingrākas robežvērtības nekā ES piemērotās vērtības, kuras jāpieskaņo starptautiskajam 
progresam šajā jomā.



PE452.760v02-00 10/33 AM\839508LV.doc

LV

Grozījums Nr. 34

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tomēr jāņem vērā attiecīgie īpašie 
apstākļi, un tāpēc jāparedz procedūra, kas 
dod iespējas iepriekš noteiktos maksimāli 
pieļaujamos līmeņus ātri koriģēt atbilstīgi 
katras konkrētās kodolavārijas vai citas 
radiācijas avārijas situācijas apstākļiem, 
kas var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas 
produktu un lopbarības radioaktīvo 
piesārņojumu.

(11) Kodolavārijas vai kādas citas 
radiācijas avārijas gadījumā jāņem vērā 
attiecīgie īpašie apstākļi un situācija, un 
tāpēc 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.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā kodolavārijas un radiācijas avārijas pēc būtība ir atšķirīgas un tajās iesaistīti dažādi 
radionuklīdi, jāparedz ātrs pārskatīšanas mehānisms. Arī ASV Pārtikas un zāļu pārvalde 
FDA izmanto pieeju, kas paredz iespēju elastīgi reaģēt uz katru negadījumu, iesakot pēc 
negadījuma nekavējoties veikt izvērtējumu, lai nodrošinātu, ka noteiktie līmeņi ir atbilstoši 
situācijai.

Grozījums Nr. 35

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Regulai, kas piemēro maksimāli 
pieļaujamos līmeņus, būtu  jāpalīdz 
saglabāt iekšējā  tirgus vienotību un 
Savienībā  novērst tirdzniecības novirzes.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgus princips jau ir minēts 5. apsvērumā.

Grozījums Nr. 36
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Kritērijos, ar kuriem regulē pārtikas 
produktu un lopbarības laišanu tirgū, 
jāņem vērā fona radiācija attiecīgajā 
teritorijā.

Or. pl

Pamatojums

Nav ekonomiska pamata ņemt vērā pārtikas produktu un lopbarības radioaktivitāti (bekerelos 
uz vienu kilogramu), ja, šos produktus patērējot, vidējā doza (milizīvertos) ir vairākus 
desmitus vai simtus reižu zemāka nekā ikgadējā pamatdoza konkrētajā apvidū.

Grozījums Nr. 37

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo 
līmeņu pieņemšanu, būtu jāparedz 
procedūras apspriedēm ar ekspertiem, 
tostarp apspriedēm ar Līguma 31. pantā 
minēto Ekspertu grupu.

(13) Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo 
līmeņu pieņemšanu, būtu jāparedz 
procedūras regulārām apspriedēm ar 
ekspertiem. Komisijai jāizveido Ekspertu 
grupa, pamatojoties uz zinātniskiem un 
ētiskiem kritērijiem. Komisijai jāpublisko
šīs grupas sastāvs un tās locekļu interešu 
deklarācija. Pieņemot maksimāli 
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pieļaujamos līmeņus, Komisijai 
jākonsultējas arī ar starptautisko iestāžu 
ekspertiem, kas nodarbojas ar aizsardzību 
pret radiāciju.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 38
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo 
līmeņu pieņemšanu, būtu jāparedz 
procedūras apspriedēm ar ekspertiem, 
tostarp apspriedēm ar Līguma 31. pantā 
minēto Ekspertu grupu.

(13) Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo 
līmeņu pieņemšanu, būtu jāparedz 
procedūras apspriedēm ar ekspertiem, 
tostarp apspriedēm ar Euratom Līguma 
31. pantā minēto Ekspertu grupu.

Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. Lai „Līgumu" neuztvertu kā „Eiropas Savienības Līgumu". Ar 
šo turpmāk veicina šīs regulas ieviešanu.

Grozījums Nr. 39
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ja notiek kodolavārija vai radiācijas 
avārija, katrā atsevišķā gadījumā, 



AM\839508LV.doc 13/33 PE452.760v02-00

LV

izmantojot konsultāciju procedūru, 
jānosaka, vai ir pieļaujama atšķaidīšanas 
pieejas izmantošana, piemēram, sajaucot 
radioaktīvi piesārņoto pienu ar 
nepiesārņoto. 

Or. pl

Pamatojums

Ja vienu litru piena, kura radioaktivitātes līmenis ir 300 Bq/l, sajauks ar 10 litriem 
radioaktīvi nepiesārņota piena, vidējais piesārņojuma līmenis būs zemāks par I pielikumā 
noteikto līmeni.

Grozījums Nr. 40

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

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 
pieļaujamos līmeņus jānosaka visiem 
iedzīvotājiem vienādus, un tiem jābalstās 
uz zemākajiem līmeņiem. 

Or. fr

Pamatojums

Šādu pieeju piemēroja arī ASV 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 ļāva atvieglot ieteikumu ieviešanu (piemēram, 
nosakot vienādu uzturu visai ģimenei).
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Grozījums Nr. 41

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pārtikas produkti uzskatāmi par
mazsvarīgiem pārtikas produktiem  , ja 
tiem ir maza nozīme uzturā un  ja tie 
veido nelielu daļu no iedzīvotāju kopējā 
patēriņa.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Mazsvarīgu pārtikas produktu definīcija nav iespējama, jo uzturs visā Eiropas Savienībā nav 
vienāds. Tas var ļoti atšķirties atkarībā no tradīcijām un ģeogrāfiskās atrašanās vietas. 
Noteiktus pārtikas produktus (topinambūrus, manioku, kokosriekstu pastu utt.) uzturā daudz 
lieto tikai noteikta iedzīvotāju daļa. Ne visi pārtikas produkti vienādi saglabā radioaktivitāti. 
Tādēļ dalījums pārtikas produktos un mazsvarīgos pārtikas produktos jāsvītro.

Grozījums Nr. 42

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Padomei būtu tieši jāīsteno pilnvaras 
pieņemt regulu, lai laicīgi apstiprinātu 
pasākumus, kurus iesaka Komisija pirmā 
mēneša laikā pēc kodolnegadījuma vai 
radiācijas avārijas situācijas. Attiecīgais 
priekšlikums, lai pielāgotu vai apstiprinātu 
Komisijas pieņemtajā regulā iekļautos 
noteikumus, jo īpaši maksimāli pieļaujamā 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņa 

(15) Padomei būtu tieši jāīsteno pilnvaras 
pieņemt lēmumu, lai apstiprinātu vai 
samazinātu pasākumus, kurus iesaka 
Komisija pirmā mēneša laikā pēc 
kodolnegadījuma vai radiācijas avārijas 
situācijas. Attiecīgais priekšlikums, lai 
pielāgotu vai apstiprinātu Komisijas 
pieņemtajā regulā iekļautos noteikumus, jo 
īpaši maksimāli pieļaujamā radioaktīvā 
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noteikšana, būtu jābalsta uz Līguma 31. 
panta, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību.
Tas neskar iespēju ilgtermiņā pēc 
negadījuma vai radiācijas avārijas 
situācijas izmantot citus juridiskos 
instrumentus vai citu juridisko pamatu, 
lai kontrolētu pārtikas produktus vai 
lopbarību, ko laiž tirgū.

piesārņojuma līmeņa un radionuklīdu 
saraksta noteikšana, būtu jābalsta uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
168. un 169. pantu, lai aizsargātu 
iedzīvotāju veselību. Ilgtermiņā pēc 
negadījuma vai radiācijas avārijas 
situācijas piemērotajiem maksimālajiem 
ietekmes līmeņiem jābūt saskaņā ar 
Padomes 1996. gada 13. maija Direktīvu 
96/29/Euratom, kas nosaka drošības 
pamatstandartus darba ņēmēju un 
sabiedrības veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām 
briesmām1.
__________________

1 OV L 314, 4.12.1996., 20. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Padomei būtu tieši jāīsteno pilnvaras 
pieņemt regulu, lai laicīgi apstiprinātu 
pasākumus, kurus iesaka Komisija pirmā 
mēneša laikā pēc kodolnegadījuma vai 
radiācijas avārijas situācijas. Attiecīgais 
priekšlikums, lai pielāgotu vai apstiprinātu 
Komisijas pieņemtajā regulā iekļautos 
noteikumus, jo īpaši maksimāli pieļaujamā 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņa 
noteikšana, būtu jābalsta uz Līguma 31. 
panta, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību. 
Tas neskar iespēju ilgtermiņā pēc 
negadījuma vai radiācijas avārijas 
situācijas izmantot citus juridiskos 
instrumentus vai citu juridisko pamatu, lai 
kontrolētu pārtikas produktus vai 
lopbarību, ko laiž tirgū.

(15) Padomei būtu tieši jāīsteno pilnvaras 
pieņemt regulu, lai laicīgi apstiprinātu 
pasākumus, kurus iesaka Komisija pirmā 
mēneša laikā pēc kodolnegadījuma vai 
radiācijas avārijas situācijas. Attiecīgais 
priekšlikums, lai pielāgotu vai apstiprinātu 
Komisijas pieņemtajā regulā iekļautos 
noteikumus, jo īpaši maksimāli pieļaujamā 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņa 
noteikšana, būtu jābalsta uz Euratom
Līguma 31. panta, lai aizsargātu 
iedzīvotāju veselību. Tas neskar iespēju 
ilgtermiņā pēc negadījuma vai radiācijas 
avārijas situācijas izmantot citus juridiskos 
instrumentus vai citu juridisko pamatu, lai 
kontrolētu pārtikas produktus vai 
lopbarību, ko laiž tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. Lai „Līgumu" neuztvertu kā „Eiropas Savienības Līgumu", ar 
šo turpmāk veicina šīs regulas ieviešanu.

Grozījums Nr. 44

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ja notiek kodolavārija vai radiācijas 
avārija un ir jāpiemēro maksimāli 
pieļaujamie līmeņi, Komisijai un katrai 
dalībvalstij jāinformē sabiedrība par 
spēkā esošajiem līmeņiem. Turklāt 
sabiedrībai jānodrošina informācija arī 
par pārtikas produktiem un lopbarību, 
kuros parasti uzkrājas vairāk radiācijas.

Or. fr

Pamatojums

Regulā nav paredzēta prasība nodrošināt informāciju, taču tas ir svarīgi tās ieviešanai. 

Grozījums Nr. 45

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu attiecīgi jākontrolē atbilstība 
maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem,

(16) Attiecīgi jākontrolē atbilstība 
maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem un 
jāievieš sankcijas par to pārtikas produktu 
eksportu vai pārdošanu, kuri pārsniedz 
maksimāli pieļaujamos piesārņojuma 
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līmeņus,

Or. fr

Grozījums Nr. 46

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja jo īpaši saskaņā ar Eiropas 
Atomenerģijas  kopienas kārtību par 
operatīvo informācijas apmaiņu radiācijas 
avārijas situācijā, vai arī saskaņā ar 
Starptautiskā atomenerģijas aģentūras 
1986. gada 26. septembra Konvenciju par 
kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu 
Komisija saņem oficiālu informāciju par 
avārijām vai citām radiācijas avāriju 
situācijām, kas liecina, ka varētu tikt 
sasniegti vai ir sasniegti I pielikumā 
noteiktie maksimāli pieļaujamie līmeņi 
pārtikas produktiem vai III pielikumā 
noteiktie maksimāli pieļaujamie līmeņi 
lopbarībai, tā gadījumos, ko nosaka 
konkrētie apstākļi, nekavējoties pieņem 
regulu, lai piemērotu minētos maksimāli 
pieļaujamos līmeņus.

1. Ja jo īpaši saskaņā ar Eiropas 
Atomenerģijas kopienas kārtību par 
operatīvo informācijas apmaiņu radiācijas 
avārijas situācijā, vai arī saskaņā ar 
Starptautiskā atomenerģijas aģentūras 
1986. gada 26. septembra Konvenciju par 
kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu 
Komisija saņem oficiālu informāciju par 
avārijām vai citām radiācijas avāriju 
situācijām, kas liecina, ka varētu tikt 
sasniegti vai ir sasniegti I pielikumā 
noteiktie maksimāli pieļaujamie līmeņi 
pārtikas produktiem vai III pielikumā 
noteiktie maksimāli pieļaujamie līmeņi 
lopbarībai, tā nekavējoties pieņem 
lēmumu, lai piemērotu minētos maksimāli 
pieļaujamos līmeņus.

Or. fr

Grozījums Nr. 47

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu pieņemtās svītrots
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regulas ir spēkā iespējami īsā laika 
posmā, kas saskaņā ar 3. panta 4. punkta 
noteikumiem nepārsniedz trīs mēnešus.

Or. fr

Pamatojums

Regulas var būt spēkā tik ilgi, cik nepieciešams, un ilgtermiņā ir jānodrošina atbilstība 
Direktīvā 96/29/Euratom noteiktajiem līmeņiem, kā to paredz 4. pants.  

Grozījums Nr. 48

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc apspriedēm ar ekspertiem, ieskaitot 
Līguma  31. pantā minēto ekspertu grupu, 
turpmāk „ekspertu grupa”,  Komisija 
iesniedz Padomei regulas projektu par šīs 
regulas  2. panta 1. punktā minētās 
regulas pielāgošanu vai apstiprināšanu 
vienā mēnesī pēc tās pieņemšanas.

1. Vēlākais vienu mēnesi pēc 
kodolavārijas vai radiācijas avārijas un
pēc apspriedēm ar Komisijas izveidotas 
ekspertu grupas ekspertiem, turpmāk 
„ekspertu grupa”, Komisija iesniedz 
Padomei priekšlikumu, lai atbilstoši 
situācijai apstiprinātu spēkā esošos 
noteikumus vai pārskatītu līmeņus un
radionuklīdu sarakstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc apspriedēm ar ekspertiem, ieskaitot 
Līguma  31. pantā minēto ekspertu grupu, 
turpmāk „ekspertu grupa”,  Komisija 
iesniedz Padomei regulas projektu par šīs 

1. Pēc apspriedēm ar ekspertiem, ieskaitot 
Euratom Līguma  31. pantā minēto 
ekspertu grupu, turpmāk – „ekspertu 
grupa”,  Komisija iesniedz Padomei 
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regulas  2. panta 1. punktā minētās regulas 
pielāgošanu vai apstiprināšanu vienā 
mēnesī pēc tās pieņemšanas.

regulas projektu par šīs regulas  2. panta 
1. punktā minētās regulas pielāgošanu vai 
apstiprināšanu vienā mēnesī pēc tās 
pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. Lai „Līgumu" neuztvertu kā „Eiropas Savienības Līgumu" un 
lai veicinātu šīs regulas ieviešanu.

Grozījums Nr. 50
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iesniedzot 1. punktā minētās regulas 
projektu, Komisija ņem vērā saskaņā ar 
Līguma 30. un 31. pantu noteiktos 
pamatnormatīvus, tostarp principu,
saskaņā ar kuru iedarbībai jābūt iespējami 
mazai, ņemot vērā iedzīvotāju veselības 
aizsardzības aspektus un ekonomiskos un 
sociālos faktorus.

2. Komisija, pamatojoties uz jaunākajiem 
medicīniskajiem pētījumiem un ekspertīzi, 
papildina un atjaunina šīs regulas I un 
III pielikumu, lai nodrošinātu, ka 
maksimālais pārtikas produktu un 
lopbarības piesārņojums ar izotopiem
saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 30. pantu 
atbilst pieļaujamajam radioaktivitātes 
līmenim, ko mēra bekerelos uz vienu 
produkta kilogramu.

Or. pl

Pamatojums

Regulas I un III pielikums ir zināmā mērā savstarpēji saistīti, un tie regulāri jāatjaunina un 
jāpapildina. 

Grozījums Nr. 51

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iesniedzot 1. punktā minētās regulas
projektu, Komisija  ņem vērā saskaņā ar 
Līguma 30. un 31. pantu noteiktos 
pamatnormatīvus, tostarp principu, 
saskaņā ar kuru iedarbībai jābūt iespējami 
mazai, ņemot vērā iedzīvotāju veselības 
aizsardzības aspektus un ekonomiskos un 
sociālos faktorus.

2. Iesniedzot 1. punktā minētās lēmuma
projektu, Komisija  ņem vērā principu, 
saskaņā ar kuru iedarbībai jābūt iespējami 
mazai, ņemot vērā iedzīvotāju, jo īpaši 
visjutīgākās iedzīvotāju kategorijas,
veselības aizsardzības aspektus.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iesniedzot 1. punktā minētās regulas 
projektu, Komisija  ņem vērā saskaņā ar 
Līguma 30. un 31. pantu noteiktos 
pamatnormatīvus, tostarp principu, saskaņā 
ar kuru iedarbībai jābūt iespējami mazai, 
ņemot vērā iedzīvotāju veselības 
aizsardzības aspektus un ekonomiskos un 
sociālos faktorus.

2. Iesniedzot 1. punktā minētās regulas 
projektu, Komisija  ņem vērā saskaņā ar 
Euratom Līguma 30. un 31. pantu 
noteiktos pamatnormatīvus, tostarp 
principu, saskaņā ar kuru iedarbībai jābūt 
iespējami mazai, ņemot vērā iedzīvotāju 
veselības aizsardzības aspektus un 
ekonomiskos un sociālos faktorus.

Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. Lai „Līgumu" neuztvertu kā „Eiropas Savienības Līgumu" un 
lai veicinātu šīs regulas ieviešanu.

Grozījums Nr. 53
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ņemot vērā iespēju, ka pēc 
kodolreaktora avārijas cietvielu izotopi 
var nokļūt vidē, lopbarībai maksimāli 
pieļaujamo piesārņojuma līmeņu saraksts 
jāpaplašina un jāpapildina saskaņā ar 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 32. pantu, tajā 
papildus parastajiem radioaktīvajiem 
cēzija izotopiem iekļaujot citu izotopus, 
piemēram, transurāna elementus un 
stroncija un joda izotopus.

Or. pl

Pamatojums

Lolojumdzīvnieku barība, tāpat kā cilvēku pārtika, ir pakļauta ne tikai joda izotopa kaitīgajai 
iedarbībai. 

Grozījums Nr. 54

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 
pieņem lēmumu par 1. un 2. punktā minēto 
regulas projektu 2. panta 2. punktā 
noteiktajā termiņā.

3. Padome viena mēneša laikā ar 
vienkāršu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par 1. un 2. punktā minēto 
lēmuma projektu. Padome par savu 
lēmumu informē Eiropas Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 55

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 3. pantā minētā regula ir spēkā 
ierobežotā laika periodā. Šo laika posmu 
pēc dalībvalsts pieprasījuma vai Komisijas 
iniciatīvas var pārskatīt saskaņā ar 3. pantā 
paredzēto procedūru.

Šīs regulas 3. pantā minētais lēmums ir 
spēkā ierobežotā laika periodā, un 
ilgtermiņā nodrošina veselības 
aizsardzības līmeņu ievērošanu atbilstoši 
Direktīvai 96/29/Euratom. Šo laika posmu 
pēc Padomes vai Eiropas Parlamenta
pieprasījuma vai Komisijas iniciatīvas var 
pārskatīt saskaņā ar 3. pantā paredzēto 
procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 56

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka I un III  pielikumā 
noteiktajos maksimāli pieļaujamajos 
līmeņos ņem vērā jaunākās pieejamās 
zinātnes atziņas, Komisija periodiski 
pieprasa atzinumu no ekspertiem, 
ieskaitot no ekspertu grupām.

1. Lai nodrošinātu, ka I un III  pielikumā 
noteiktajos maksimāli pieļaujamajos 
līmeņos ņem vērā jaunākās pieejamās 
zinātnes atziņas, Komisijai regulāri 
jākonsultējas ar ekspertu grupām, kā arī 
trešo valstu un starptautisko organizāciju 
ekspertiem, kas darbojas attiecīgajā jomā.
Ekspertu grupu izveido Komisija, 
pamatojoties uz zinātniskiem un ētiskiem 
kritērijiem. Komisija publisko šīs grupas 
sastāvu un tās locekļu interešu 
deklarāciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 57
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka I un III  pielikumā 
noteiktajos maksimāli pieļaujamajos 
līmeņos ņem vērā jaunākās pieejamās 
zinātnes atziņas, Komisija periodiski
pieprasa atzinumu no ekspertiem, ieskaitot 
no  ekspertu grupām.

1. Lai nodrošinātu, ka I un III  pielikumā 
noteiktajos maksimāli pieļaujamajos 
līmeņos ņem vērā jaunākās pieejamās 
zinātnes atziņas, Komisija reizi divos 
gados pieprasa atzinumu no ekspertiem, 
tostarp no Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes (EFSA) un citiem ekspertiem.

Or. en

Pamatojums

Pieejamie jaunākie zinātniskie dati jāņem vēra, ievērojot iepriekš noteiktu regularitāti. 
Sagaida, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) ekspertiem ir vairāk pieredzes 
šajā jomā, jo viņi tajā strādā pēdējos 7–8 gadus (kopš šīs iestādes dibināšanas).

Grozījums Nr. 58
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas I, II un III pielikumā jāņem 
vērā ietekme, kāda ir radioaktīvo izotopu 
daļējai sabrukšanai pārtikas produktu 
uzglabāšanas laikā; atkarībā no 
piesārņojuma veida, piemēram, ar joda 
izotopiem, šo produktu radioaktivitātes 
līmenis nepārtraukti jāuzrauga.

Or. pl

Pamatojums

Jonizējošā radioaktivitāte ar laiku samazinās.
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Grozījums Nr. 59

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc dalībvalsts vai Komisijas 
pieprasījuma, I un III  pielikumā noteiktos 
maksimāli pieļaujamos līmeņus var 
pārskatīt vai papildināt pēc Komisijas 
priekšlikuma, ko tās iesniedz Padomei 
saskaņā ar Līguma 31. pantā paredzēto
procedūru.

2. Pēc Padomes, Eiropas Parlamenta vai 
Komisijas pieprasījuma, I un III  pielikumā 
noteiktos maksimāli pieļaujamos līmeņus 
var pārskatīt vai papildināt pēc Komisijas 
priekšlikuma par šīs regulas pārskatīšanu, 
ko tās iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc dalībvalsts vai Komisijas 
pieprasījuma, I un III  pielikumā noteiktos 
maksimāli pieļaujamos līmeņus var 
pārskatīt vai papildināt pēc Komisijas 
priekšlikuma, ko tās iesniedz Padomei 
saskaņā ar Līguma 31. pantā paredzēto 
procedūru.

2. Pēc dalībvalsts vai Komisijas 
pieprasījuma, I un III  pielikumā noteiktos 
maksimāli pieļaujamos līmeņus var 
pārskatīt vai papildināt pēc Komisijas 
priekšlikuma, ko tās iesniedz Padomei 
saskaņā ar Euratom Līguma 31. pantā 
paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. Lai „Līgumu" neuztvertu kā „Eiropas Savienības Līgumu" un 
lai veicinātu šīs regulas ieviešanu.
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Grozījums Nr. 61

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot šo regulu, uzskata, ka no 
trešām valstīm importētie pārtikas 
produkti vai lopbarība ir laista tirgū, ja 
Kopienas muitas teritorijā tai veic muitas 
procedūru, kas nav tranzīta procedūra.

Šī regula piemērojama arī pārtikas 
produktiem vai lopbarībai, kas importēta 
no trešām valstīm, atrodas muitas tranzītā 
vai ir paredzēta eksportam.

Or. fr

Grozījums Nr. 62

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas dalībvalstis sniedz Komisijai visu 
informāciju, kas attiecas uz minētās regulas 
piemērošanu, jo īpaši informāciju par 
maksimāli pieļaujamo līmeņu 
pārsniegšanas gadījumiem. Komisija šo 
informāciju dara zināmu citām 
dalībvalstīm.

2. Visas dalībvalstis sniedz Komisijai visu 
informāciju, kas attiecas uz minētās regulas 
piemērošanu, jo īpaši informāciju par 
maksimāli pieļaujamo līmeņu 
pārsniegšanas gadījumiem. Komisija šo 
informāciju dara zināmu citām 
dalībvalstīm. Komisija uzliek sankcijas, ja 
pārdod vai eksportē pārtikas produktus 
vai lopbarību, kuras maksimāli 
pieļaujamie piesārņojuma līmeņi ir 
pārsniegti. 

Or. fr

Grozījums Nr. 63

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visas dalībvalstis un Komisija informē 
sabiedrību par spēka esošajiem līmeņiem 
un nodrošina informāciju par pārtikas 
produktiem, kuros parasti uzkrājas vairāk 
radiācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 64

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazsvarīgo pārtikas produktu saraksts ir 
iekļauts II pielikumā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas II pielikums pilnībā jāpārstrādā, 
pamatojoties uz klasifikāciju, kas ES 
patēriņa tirgū sastopamos pārtikas 
produktus iedala vidējas nozīmes un 
mazsvarīgos pārtikas produktos.  Šīs 
klasifikācijas pamatprincipam jābūt 
atbilstībai I pielikumam.

Or. pl
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Pamatojums

Šī pielikuma klasifikācija nav loģiska. Tajā ietilpst tādas vielas kā dabīgie sveķi, sveķi un 
gumijas sveķi, kas pat nav pārtikas produkti, turpretī manioks, raugs, ķiploki un topinambūri 
tiek uzskatīti par mazsvarīgiem pārtikas produktiem.  Līdzīgi arī trifeles (kāpēc gan ne sēnes 
un tamlīdzīgi produkti) rada nopietnu risku, jo īpaši tādēļ, ka tos var apēst medījamie 
dzīvnieki un cilvēki.

Grozījums Nr. 66

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanas  noteikumus un 
mazsvarīgo pārtikas produktu saraksta , 
kā arī tiem piemērojamo maksimāli 
pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma 
līmeņu, kā noteikts II pielikumā, un III 
pielikumā iekļauto maksimāli pieļaujamo 
līmeņu lopbarībai, pielāgojumus pieņem 
saskaņā ar Padomes  Regulas (EK) 
Nr.  1234/200717 195.  panta 2. punktā 
minēto  procedūru, ko piemēro analoģiski. 
Šim nolūkam Komisijai palīdz  ad hoc 
komiteja.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes Regulu (Euratom) Nr. 3954/87, 
Komisijas Regulas (Euratom) Nr. 944/89 
un Nr. 770/90 atceļ.

Padomes Regulu (Euratom) Nr. 3954/87, 
Komisijas Regulas (Euratom) Nr. 944/89 
un Nr. 770/90 atceļ atbilstoši 
IV pielikumam.
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Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. IV pielikums tekstā nebija minēts.

Grozījums Nr. 68

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

PĀRTIKAS PRODUKTU MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMIE LĪMEŅI (Bq/kg)

Pārtikas produkti18

Zīdaiņu 
barība19

Piena 
pārstrādes 
produkti20

Pārējie 
pārtikas 
produkti, 
izņemot 
mazsvarīgos 
pārtikas 
produktus21

Šķidrie 
pārtikas 
produkti22

Stroncija 
izotopi, īpaši 
stroncijs–90

75 125 750 125

Joda izotopi, 
īpaši jods 
131

150 500 2 000 500

Plutona un 
transplutona 
elementu alfa 
starus 
izstarojošie 
izotopi, īpaši 
Pu–239, 
Am-241

1 20 80 20

Visi pārēji 
radionuklīdi, 
kuru 

400 1 000 1 250 1 000
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radioaktīvais 
periods ir 
ilgāks par 10 
dienām, īpaši 
Cs-134, Cs-
13723

Grozījums

PĀRTIKAS PRODUKTU MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMIE LĪMEŅI (Bq/kg)

Pārtikas 
produkti un 
šķidrie 
pārtikas 
produkti18

Stroncija 
izotopi, īpaši 
stroncijs–90

75

Joda izotopi, 
īpaši jods-
131

150

Plutona un 
transplutona 
elementu alfa 
starus 
izstarojošie 
izotopi, īpaši 
Pu–239, 
Am-241

1

Visi pārēji 
radionuklīdi, 
kuru 
radioaktīvais 
periods ir 
ilgāks par 10 
dienām, īpaši 
Cs-134, Cs-
13723

400

Or. fr
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Pamatojums

Pieļaujamajiem līmeņiem jābalstās uz aizsardzības vajadzībām, kādas ir visapdraudētākajām 
un jutīgākajām sabiedrības grupām, jo īpaši bērniem. Ierosina pieļaujamo līmeņu noteikšanā 
visiem pārtikas produktiem bez izņēmuma balstīties uz pieļaujamajiem līmeņiem zīdaiņu 
pārtikas produktos. Šie līmeņi atbilst vairāku organizāciju (ASV FDA, FAO/PVO) 
jaunākajiem oficiālajiem datiem. Pārsteidzoši, ka šie līmeņi ES nav pārskatīti kopš 
1989. gada.

Grozījums Nr. 69
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
I Pielikums – 4. kolonna – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šķidrie pārtikas produkti Krāna un dzeramais ūdens un šķidrie
pārtikas produkti

Or. en

Pamatojums

Papildināts skaidrības labad. Ar šo turpmāk veicina šīs regulas ieviešanu. Ūdens ir viena no 
galvenajām pārtikas produktu un lopbarības sastāvdaļām. Ūdeni  nevajadzētu pieskaitīt 
„Šķidrajiem pārtikas produktiem”.

Grozījums Nr. 70
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I Pielikums – 19. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zīdaiņu barība ir pārtikas produkti, kas 
paredzēti bērnu barošanai dzīves pirmajos 
četros līdz sešos mēnešos, kuri nodrošina 
šādu personu vajadzības pēc barības 
vielām, un kuri noformēti 
mazumtirdzniecībai iesaiņojumā, kas ir 
skaidri apzīmēts un marķēts ar uzrakstu 

Zīdaiņu barība ir pārtikas produkti, kas 
paredzēti bērnu barošanai pirmajos četros 
līdz sešos mēnešos, un piena maisījumi 
(vai līdzīgi produkti), kas paredzēts bērnu 
barošanai vecumā līdz divpadsmit 
mēnešiem, kā arī pārtikas produkti, kuri 
nodrošina šādu personu vajadzības pēc 
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«produkts bērnu pārtikai». barības vielām, un kuri noformēti 
mazumtirdzniecībai iesaiņojumā, kas ir 
skaidri apzīmēts un marķēts ar uzrakstu 
«produkts bērnu pārtikai».

Or. en

Grozījums Nr. 71

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pielikuma svītro.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar 14. apsvēruma grozījumu sarakstu svītro, un tādēļ II pielikums jāsvītro pilnībā.

Grozījums Nr. 72
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
II Pielikums – 0714 rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Manioka, niedru maranta, saleps, 
topinambūri, batātes un līdzīgas saknes 
un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna 
saturu, svaigi vai kaltēti, arī šķēlītēs vai 
zirnīšos; sago palmas serdes

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dažu tautu uzturā šie ir pamatprodukti, tādēļ tos nevar iekļaut mazvērtīgu pārtikas produktu 
sarakstā ar augstākiem pieļaujamajiem līmeņiem.
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Grozījums Nr. 73
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
II Pielikums – 1106 20 rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Milti,  rupja maluma milti  un pulveris  no 
sāgo palmas serdes  , saknēm vai 
bumbuļiem, kas minēti pozīcijā 0714

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dažu tautu uzturā šie ir pamatprodukti, tādēļ to nevar iekļaut mazvērtīgu pārtikas produktu 
sarakstā ar augstākiem pieļaujamajiem līmeņiem.

Grozījums Nr. 74
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
II Pielikums – 1108 14 00 rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maniokas ciete svītrots

Or. en

Pamatojums

Dažu tautu uzturā šis ir pārtikas pamatprodukts, tādēļ to nevar iekļaut mazvērtīgu pārtikas 
produktu sarakstā ar augstākiem pieļaujamajiem līmeņiem.

Grozījums Nr. 75

Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III Pielikums
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Komisijas ierosinātais teksts

LOPBARĪBAS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS RADIOAKTĪVĀ PIESĀRŅOJUMA 
(CĒZIJA-134 UN CĒZIJA-137) LĪMENIS

Mājdzīvnieki Bq/kg24, 25

Cūkas 1 250
Mājputni, jēri, teļi 2 500
Citi 5 000

Grozījums

LOPBARĪBAS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS RADIOAKTĪVĀ PIESĀRŅOJUMA 
(CĒZIJA-134, CĒZIJA-137, JODA-131 UN STRONCIJA-90) LĪMENIS

Stroncija 
izotopi, 

īpaši 
stroncijs

–90

Joda 
izotopi, 

īpaši 
jods-131

Cēzijs-
134 un 
cēzijs-

137

Mājdzīvnieki Bq/kg 24 25

Cūkas 1 25 1 25 1 250
Mājputni, jēri, teļi, liellopi 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Pamatojums

Zinātniskie pētījumi rāda, ka noteikta veida piesārņojums (Sr-90 un I-131) tiek nodots 
barības ķēdē un tādēļ tā daudzums lopbarībā ir jāierobežo. Tiek piedāvāta jauna tabula, ar 
ko aizstāt regulā ietverto tabulu.


