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PR_CNS_Recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par maksimāli pieļaujamo pārtikas produktu un 
lopbarības radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citā radiācijas 
avārijas situācijā (pārstrādāta redakcija)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Apspriežu procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0184),

– ņemot vērā EK līguma 31. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C7-0137/2010),

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2010. gada 29. jūnija vēstuli Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi 
kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu 
negrozīto noteikumu un šo būtisko grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem un kurā iekļauti 
turpmāk minētie grozījumi;

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

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

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Attiecīgas kodolavārijas vai radiācijas 
avārijas gadījumā Komisijai būtu
nekavējoties jāpiemēro iepriekš noteiktie
maksimāli pieļaujamie piesārņojuma 
līmeņi.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums grozīts, lai tas atbilstu referenta grozītajam 2. pantam (10. grozījums).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

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.

(8a) Nosakot šos maksimāli pieļaujamos 
līmeņus, pienācīgi ņemtas vērā jaunākās 
starptautiskā līmenī pieejamās zinātnes 
atziņas, kā arī atspoguļota nepieciešamība
radīt drošības sajūtu sabiedrībai un
izvairīties no atšķirībām starptautiskajā 
regulējumā.

Or. en

(Sk. 10. apsvēruma formulējumu oriģinālajā tekstā, kas nedaudz mainīts – treknrakstā un 
slīprakstā)

Pamatojums

Šajā grozījumā mainīts un nedaudz grozīts 10. apsvērums, jo šis apsvērums attiecas uz 
maksimālajiem pieļaujamajiem līmeņiem un ir tieši saistīts ar 8. apsvērumu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai pielāgotu tehnikas 
attīstībai maksimālos pieļaujamos 
pārtikas produktu un lopbarības 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņus  (I un 
III pielikumu), kā arī mazsvarīgo 
produktu sarakstu (II pielikums). Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot priekšdarbus, 
attiecīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Pievienots apsvērums, lai panāktu atbilsmi referenta 15. un pārējiem grozījumiem, ar kuriem 
groza 5. pantu.

Grozījums Nr. 4

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.

svītrots

Or. en



PE450.574v02-00 8/26 PR\834546LV.doc

LV

Pamatojums

Referents uzskata, ka šī apsvēruma formulējums ir nekonkrēts (kas ir „noteikti robežlīmeņi”) 
un neatbilst tam, kā Komisija piemēro maksimālos robežlīmeņus atbilstīgi gan pašreizējam 
2. pantam, gan tā grozītajai versijai (referenta grozījums Nr. 10. ar ko groza 2. panta 
1. punktu).

Grozījums Nr. 5

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.

svītrots

Or. en

(Nedaudz grozīts 10. apsvēruma formulējums, tas tagad kļuvis par 8.a (jauns) apsvērumu)

Pamatojums

Sk. šo pašu apsvērumu referenta 2. grozījumā 8.a pantam (jauns), kurš tikai formulēts mazliet 
savādāk, lai atbilstu 8. apsvērumam. 

Grozījums Nr. 6

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.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ar „procedūru, kas dod iespējas iepriekš noteiktos maksimāli pieļaujamos līmeņus ātri 
koriģēt” domāta 3. pantā minētā procedūra, kuru referents ierosina svītrot (sk. referenta 
13. grozījumu 3. pantam). 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozot 2. pantu, referenta nodoms ir svītrot frāzi „regulai, kas piemēro”, jo tā nav juridiski 
precīza (sk. pamatojumu 2. panta 1. punkta grozījumam). 

Turklāt, piemērojot pamatregulā noteiktos līmeņus, lēmumam nebūs ietekmes uz iekšējā tirgus 
vienotību vai tirgus kropļošanu.

Grozījums Nr. 8

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.

svītrots

Or. en



PE450.574v02-00 10/26 PR\834546LV.doc

LV

Pamatojums

Tagad šīs procedūras ir precīzi aprakstītas pārskatītajā 5. un 5.a līdz 5.c pantā, kuri paredz 
apspriešanos ar Līguma 31. pantā minētajiem ekspertiem. Pietiek ar tam atbilstošajā 
8.b apsvērumā iekļauto atsauci uz ekspertiem, šajā apsvērumā arī minēta piemērotā juridiskā 
procedūra saistībā ar „līmeņu pielāgošanu”.

Grozījums Nr. 9

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.

svītrots

Or. en

(Paskaidrojuma ii) daļā par novērtējumu atkārtoti (nedaudz mainīti) pamatojuma otrais un 
trešais teikums)

Pamatojums

Referents uzskata, ka šis apsvērums nepietiekami precīzi atspoguļo 3. pantā pausto 
nepieciešamību rezervēt īstenošanas pilnvaras Padomei attiecībā uz īstenojamā tiesību 
pamatakta būtību un saturu. Turklāt referents nav pārliecināts, ka šai divlīmeņu pieejai —
Padome pašās beigās var apstiprināt vai pielāgot Komisijas, kurai normālos apstākļos būtu 
jābūt izpildiestādei, lēmumus — būs pievienotā vērtība. (Sk. arī pamatojumu referenta 
13. grozījumam).
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Grozījums Nr. 10

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, ar kuru piemēro minētos 
maksimāli pieļaujamos līmeņus 
kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas 
gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Maksimālo pieļaujamo piesārņojuma līmeņu  piemērošana konkrētā situācijā neapšaubāmi ir 
izpildfunkcija, kas būtu jāuztic Komisijai, kā to paredz LESD 291. pants, kurš ir piemērojams 
saskaņā ar Euratom līguma 106.a pantu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija nosaka periodu, kurā ir spēkā 
konkrētai kodolavārijai vai citai radiācijas 
avārijai piemērojamie līmeņi. Šis periods
nepārsniedz trīs mēnešus.
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Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 10 pamatojumu.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz šajā pantā minēto 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, tostarp 
Līguma 31. pantā minēto ekspertu grupu.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 10 pamatojumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
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.
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.
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3. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 
pieņem lēmumu par 1. un 2. punktā 
minēto regulas projektu 2. panta 
2. punktā noteiktajā termiņā.
4. Ja Padome minētajā termiņā nepieņem 
lēmumu, tiek piemēroti I un III
pielikumā paredzētie līmeņi līdz Padome
pieņem lēmumu, vai līdz Komisija atsauc 
savu projektu sakarā ar to, ka vairs nav 
2. panta 1. punktā minēto apstākļu.

Or. en

Pamatojumā iekļauts nedaudz mainīts paskaidrojuma teksts — ii) novērtējums.

Pamatojums

Režīms, kas noteikts 3. pantā, ar kuru saskaņā Padome var pieņemt regulu, lai pielāgotu vai 
apstiprinātu Komisijas ad hoc regulas noteikumus, šķiet nevajadzīgs un rada juridisku 
nenoteiktību. Izskatās, ka Padomes pasākumus var kvalificēt kā pašreizējās regulas 
īstenošanas aktus. Tomēr saskaņā ar LESD 291. pantu (piemērojams saskaņā ar Euratom 
106.a pantu) tikai „pienācīgi pamatotos gadījumos” šādas pilnvaras var piešķirt Padomei, 
parasti par šo pilnvaru īstenošanu ir atbildīga Komisija.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
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.

Or. en

Pamatojums

Svītrojums izriet no 3. panta svītrošanas.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants

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 ņemtu vērā jaunākās pieejamās 
zinātnes atziņas, Komisija pielāgo I, II un 
III pielikumu, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 5.a pantu un atbilstīgi 5.b un 
5.c panta nosacījumiem.

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.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā teikts, ka pielikumus var pārskatīt vai papildināt. Tas ir deleģēto aktu 
darbības jomā. Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. panta 1. punktā, ko piemēro 
atbilstīgi Euratom līguma 106.a oantam, ir paredzēts, ka ar tiesību aktu Komisijai var deleģēt 
pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus aktus , kas nav tiesību akti, lai papildinātu vai 
grozītu dažus nebūtiskus tiesību aktu elementus. Pielāgošana tehniskajam progresam ir 
pielikumu pārskatīšanas mērķis, un šādai pielāgošanai parasti izmanto deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas uz 
piecu gadu laikposmu, sākot ar [datums, 
kad regula stājas spēkā]. Komisija 
iesniedz ziņojumu par deleģētajām 
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pilnvarām ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām.  
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Padome to neatsauc 
saskaņā ar 5.b pantu.
2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaicīgi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai ir piešķirtas, ievērojot 
nosacījumus, kas noteikti 5.b un 
5.c pantā.

Or. en

(Sk. formulējumu jau pieņemtajā Regulā Nr. 438/2010 par lolojumdzīvniekiem (OV L 132, 
29.05.2010., 3.–10. lpp.) un Direktīvā 2010/30/ES par enerģiju patērējošu ražojumu 

marķēšanu (OV L 153, 18.06.2010., 1.–12. lpp.)

Pamatojums

Formulējums 5.a, 5.b un 5.c pantā ir identisks formulējumam nesen pieņemtajos tiesību aktos, 
kas paredz deleģēto aktu izmantošanu (piemēram, lolojumdzīvnieku regulā un direktīvā par 
resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes 
un standarta informāciju par precēm).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Padome var atsaukt pilnvaru 
deleģēšanu, kas minēta 5. pantā
2. Ja Padome ir sākusi iekšēju procedūru, 
lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru 
atsaukšanu, pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas par to cenšas savlaicīgi 
informēt Eiropas Parlamentu un 
Komisiju, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras var tikt atsauktas, un minot 
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iespējamos atsaukšanas iemeslus.
3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas 
norādīta minētajā lēmumā. Tas neskar 
jau spēkā esošo aktu spēkā esamību. To 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu referenta 16. grozījumam.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.
Pēc Padomes ierosinājuma minēto 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.
2. Ja, šim termiņam beidzoties, Padome 
nav izteikusi iebildumus pret deleģēto 
aktu, to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā 
datumā, kas paredzēts tā noteikumos.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja Padome ir informējusi 
Komisiju un Eiropas Parlamentu, ka 
neparedz izteikt iebildumus.
3. Ja Padome izsaka iebildumus pret 
deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Padome 
norāda iebildumu iemeslus.
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Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu referenta 16. grozījumam.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
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.  1234/2007 195.  panta 2. punktā 
minēto  procedūru, ko piemēro analoģiski. 
Šim nolūkam Komisijai palīdz  ad hoc 
komiteja. 

Or. en

Pamatojums

Regulas 8. pants tika apvienots ar 5. pantu, jo abi attiecas uz maksimālo pieļaujamo līmeņu (I 
un III pielikums) pārskatīšanu un/vai II pielikuma saraksta pielāgošanu, un abus šos aspektus 
var nodot Komisijai ar pilnvaru deleģēšanu (deleģētajiem aktiem).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Zīdaiņu barība ir pārtikas produkti, kas 
paredzēti bērnu barošanai dzīves pirmajos 
četros līdz sešos mēnešos, kuri nodrošina 
šādu personu vajadzības pēc barības 

19.  Zīdaiņu barība ir pārtikas produkti, kas 
paredzēti bērnu barošanai dzīves pirmajos 
divpadsmit mēnešos, kuri nodrošina šādu 
personu vajadzības pēc barības vielām, un 
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vielām, un kuri noformēti 
mazumtirdzniecībai iesaiņojumā, kas ir 
skaidri apzīmēts un marķēts ar uzrakstu 
«produkts bērnu pārtikai».

kuri noformēti mazumtirdzniecībai 
iesaiņojumā, kas ir skaidri apzīmēts un 
marķēts ar uzrakstu «produkts bērnu 
pārtikai».

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pārtikas produktiem ar īpašu uzturvērtību, kas atbilst zīdaiņu pārtikas prasībām 
— sk. zīdaiņa definīciju Komisijas 2006. gada 5. decembra Direktīvas 2006/125/EK par 
apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem 2. panta 
a) apakšpunktā (OV L 339, 6.12.2006., 16.–35. lpp.) un Komisijas 2006. gada 22. decembra 
Direktīvas 2006/141/EK par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK (OV L 401, 
30.12.2006., 1.–33. lpp.), 2. panta a) apakšpunktā.
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma raksturojums.

Atbilstīgi Parlamenta Reglamenta 87. pantam un saskaņā ar Euratom Līgumu vaicāts ITRE 
komitejas atzinums par šo Padomes regulas priekšlikumu.

Priekšlikums galvenokārt paredz kodificēt nemainītus laika posmā no 1987. līdz 1990. gadam
pieņemtu triju regulu noteikumus, ar kuriem nosaka pieļaujamos radioaktīvā piesārņojuma 
līmeņus radiācijas avārijas gadījumā. Tomēr jauna apsvēruma pievienošana (15. apsvērums), 
ar kuru tiek pamatota esošā 3. panta 3. punkta nepieciešamība, nosakot, ka īstenošanas 
pilnvaras tiek piešķirtas Padomei, ir būtiska izmaiņa, kas uzskatāma par pamatu 
pārstrādāšanas tehnikas izmantošanai.

Saskaņā ar Reglamenta 87. pantu grozījumi pārstrādāšanas priekšlikumā ir pieņemami tikai 
tad, ja tie attiecas uz tām priekšlikuma daļām, kurās ir izmaiņas, un tikai tad, ja pirms tam 
komiteja, kas atbildīga par juridiskajiem jautājumiem (JURI), ir pārliecinājusies, ka 
priekšlikums nesatur nekādas citas būtiskas izmaiņas kā vien tās, kas attiecīgi norādītas 
priekšlikumā.
JURI komiteja 29. jūnija vēstulē apstiprināja, ka veikta pārstrādāšanas tehnikas piemērotības 
tehniskā pārbaude, ļaujot ITRE komitejas referentam izskatīt priekšlikuma būtību.

Referenta vērtējums.
i) Priekšlikuma saturs

Jaunā apsvēruma dēļ pārstrādāšanas priekšlikums nodrošina ex-post pamatojumu 1987.gada 
regulas un tās grozīto versiju noteikumiem, kas paliek spēkā nemainītā veidā. 

Regulas saturs attiecas uz divu līmeņu iejaukšanās mehānismiem radiācijas avārijas vai 
kodolkatastrofas gadījumā: 
– Komisija nekavējoties pieņem ad hoc regulu, lai konkrētajā jomā un uz ierobežotu periodu 
piemērotu konkrētajam gadījumam maksimālos pieļaujamos radioaktīvā piesārņojuma 
līmeņus, kas izklāstīti priekšlikuma I un III pielikumā;
– mēneša laikā pēc to pieņemšanas Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu pielāgot vai 
apstiprināt tās ad hoc regulu. 
Šīs pārstrādāšanas tehnikas mērķis ir pamatot Padomes tiesības īstenot „pilnvaras pieņemt 
regulu, lai laicīgi apstiprinātu pasākumus, kurus iesaka Komisija”. Tas tiek darīts, jaunajā 
15. apsvērumā nosakot, ka „Padomei ir pamats rezervēt” šādas tiesības.     

Pārstrādāšanas priekšlikums liek referentam pievērsties šādiem jautājumiem:
– vai šis pamatojums nodrošina pietiekamu pamatu piešķirt īstenošanas pilnvaras Padomei, 

kas būtībā ir atkāpšanās no ierastās prakses, kad īstenošanas pilnvaras ir Komisijai; 
– vai Padomei deleģētas īstenošanas pilnvaras ir pienācīgi definētas un sistematizētas, īpaši 
saistībā ar jaunajiem Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētajiem un īstenošanas aktiem 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pants), kuras ir piemērojamas arī 
jomām, uz kurām attiecas Euratom līgums (sk. Euratom līguma konsolidētās versijas 
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106.a panta 1.punktu, ar kuru saskaņā LESD 285. līdz 304. pants attieksies uz Euratom
līgumu).   

ii) Novērtējums
Referents uzskata, ka 15. apsvērumu — vienīgo priekšlikuma daļu, kas satur izmaiņas —
nevar skatīt atrauti no panta, kuru tas pamato. Līdz ar to referentam nācās aplūkot 3. panta 
pamatotību un saistībā ar to arī mehānismu, kurš izriet no pilnvarām, kas piešķirtas Padomei 
saskaņā ar tālākajiem pantiem. 

Tādēļ, attālinoties no pārstrādāšanas tehnikas, ir radusies nepieciešamība pārbaudīt regulas 
noteikumu konsekvenci. Šā iemesla dēļ referents stipri apšauba mehānismu, kurš paredz 
tūlītēju ad hoc regulas pieņemšanu radiācijas avārijas gadījumā, ar kuru piemēro maksimālos 
pieļaujamos piesārņojuma līmeņus, kas noteikti šajā regulā, ko iespējams veiks Padome 
nepastarpinātā veidā. 
Referents vēlas vērst uzmanību uz šādām problēmām:  

 pasākumi, kas tika noteikti pēc Černobiļas avārijas, ir jāsaskaņo ar pašreizējo 
īstenošanas pilnvaru režīmu

– Ad hoc regula, ko Komisija pieņem saskaņā ar priekšlikuma 2. pantu, ir pārāk neskaidri 
definēta. Pašreizējā redakcijā Komisijai ir tiesības nekavējoties pieņemt vajadzīgos 
pasākumus, kas sastāv no šī pamatakta „īstenošanas” pasākumiem LESD 291. panta izpratnē. 
Nenoliedzot nepieciešamību Komisijai pieņemt šos pasākumus, referents uzskata, ka skaidri 
jānosaka to pieņemšanas režīms atbilstīgi 291. pantam, kā arī pasākumi to pārskatīšanai. 

– Režīms, kas noteikts 3. pantā, ar kuru saskaņā Padome var pieņemt regulu, lai pielāgotu vai 
apstiprinātu ad hoc regulas noteikumus, nav pietiekami skaidrs. Izskatās, ka Padomes 
pasākumus var kvalificēt kā pašreizējās regulas īstenošanas aktus. Tomēr parasti par šo 
pilnvaru īstenošanu ir atbildīga Komisija, un tikai atsevišķos pienācīgi pamatotos gadījumos 
šādas pilnvaras var piešķirt Padomei1.
Referents uzskata, ka šis priekšlikums nepietiekami precīzi atspoguļo nepieciešamību 
rezervēt īstenošanas pilnvaras Padomei attiecībā uz īstenojamā tiesību pamatakta būtību un 
saturu. Turklāt referents nav pārliecināts, ka šai divlīmeņu pieejai — Padome pašās beigās 
var apstiprināt vai pielāgot Komisijas, kurai normālos apstākļos būtu jābūt izpildiestādei, 
lēmumus — būs pievienotā vērtība.   

 maksimālie pieļaujamie līmeņi, kas noteikti priekšlikumā (tā I un III pielikumā) paši 
par sevi rada juridiskas neskaidrības

– Saskaņā ar 5. panta 1. punktu šos līmeņus var pārskatīt vai papildināt, Komisijai „pēc 
dalībvalsts vai Komisijas lūguma” iesniedzot priekšlikumu Padomei. Līdz ar to tiek 
papildināti vai grozīti nebūtiski tiesību akta elementi, kas jāsaskaņo ar deleģēto aktu režīmu 
atbilstīgi LESD 290. pantam. Līdz ar to iniciatīvas tiesībām būtu jābūt tikai Komisijai. 
Jebkāda dalībvalstu iniciatīva būtu nepārprotams Līguma noteikumu pārkāpums. 

                                               
1 LESD 291. panta 2. punkts ir šāds: „Ja ir nepieciešami vienādi nosacījumi juridiski saistošo Savienības aktu 
īstenošanai, šie akti piešķir Komisijai vai, īpašos, attiecīgi pamatotos gadījumos un Līguma par Eiropas 
Savienību 24. un 26. pantā paredzētajos gadījumos, Padomei īstenošanas pilnvaras.”
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– Kodificējot 1990. gados pieņemtās regulas, priekšlikumā vēl aizvien ir atsauce uz tekstiem, 
kas vairs nav spēkā: sk. zīdaiņu pārtikas definīciju I pielikumā.  

Ieteikumi

Lai gan šis priekšlikums tiek izskatīts, izmantojot pārstrādāšanas metodi, referents aicina 
ITRE komiteju veikt tajā būtiskus grozījumus arī citās daļās, lai nodrošinātu teksta juridisko 
noteiktību un konsekvenci. 
Tādēļ referents vēlas ierosināt detalizētus grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, lai:

– racionalizētu procedūru, ko izmanto kodolavārijas gadījumā, skaidri piešķirot 
galveno lomu Komisijai un precizējot tās tiesību aktu režīmu (pieņemšana, pārskatīšana) Šā 
iemesla dēļ referents ierosina piešķirt Komisijai pilnvaras:
i) nekavējoties piemērot maksimālos pieļaujamos radioaktīvā piesārņojuma līmeņus, kas 
noteikti pielikumos (sk. grozīto 2. pantu);  
ii) pieņemt deleģētos aktus, lai pārskatītu un papildinātu piesārņojuma līmeņus un 
mazsvarīgo pārtikas produktu un barības sarakstu, pielāgojot to jaunākajiem tehniskajiem 
sasniegumiem (sk. grozīto 5. pantu un 5.a līdz 5.c pantā izklāstīto procedūru).    

– kalpotu iedzīvotāju interesēm, pēc iespējas labāk pārvaldot situāciju pēc avārijas 
un ierobežojot iejaukšanos un dalībvalstu manevrēšanas iespējas
i) no vienas puses, procedūra, ar kuru saskaņā Padome apstiprina vai pielāgo maksimālo 
pieļaujamo līmeņu piemērošanu, šķiet nevajadzīga un rada juridisku nenoteiktību, tādēļ 
referents ierosina atbrīvoties no šī iejaukšanās līmeņa ( 3. un 4. pants);
ii) no otras puses, dalībvalstu iniciatīvas par piesārņojuma līmeņu pārskatīšanu vai 
papildināšanu (5. un 8. pants), kā arī regulas īstenošanas noteikumi (8. pants) attiecīgi tiek
racionalizēti, izmantojot deleģēto un īstenošanas aktu režīmu (grozītie 2. un 5. pants).       

– nodrošinātu visa priekšlikuma juridisko noteiktību
i) spēkā neesošas procedūras (komitoloģijas procedūras Euratom darbības jomā, kas tiek 
piemērota pēc analoģijas), kuru kodificēšana ir šī priekšlikuma mērķis, tiek piemērotas 
Lisabonas līguma noteikumiem;
ii) vajadzības gadījumā precizētas definīcijas. 

Attiecībā uz procedūrām ierosinātās būtiskās izmaiņas ir tādas, ka pirms balsojuma par 
ziņojuma projektu referentam par tām ir jāpaziņo Padomei un Komisijai, kā to paredz 
Reglamenta 87. pants.
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PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPAS

Briselē, 2010. gada 4. jūnijā

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes regulai par maksimāli pieļaujamo pārtikas produktu un 
lopbarības radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citā radiācijas 
avārijas situācijā (pārstrādāta redakcija)
COM(2010)0184, 27.4.2010 – 2010/0098(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un it īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas 
sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem 
2010. gada 6. maijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē, izskatot priekšlikumu1 Padomes regulai, ar ko tiek pārstrādāta Padomes 
1987. gada 22. decembra Regula (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas produktu un lopbarības 
maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas, Komisijas 1989. gada 12. aprīļa Regula (Euratom) Nr. 944/89 par 
mazsvarīgo pārtikas produktu maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc 
kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas, kā arī Komisijas 1990. gada 29. marta 
Regula (Euratom) Nr. 770/90 par barības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma 
līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas, konsultatīvā darba grupa, kopīgi 
vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā 
skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka ar šiem būtiskajiem grozījumiem 
attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta 
tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

C. PENNERA, J.-C. PIRIS, L. ROMERO REQUENA,
juriskonsults juriskonsults ģenerāldirektors

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma teksts angļu, franču un vācu valodā, un tā strādāja ar 
tekstu angļu valodā, jo tā ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.
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