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σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων 

επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού 

ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες 

(COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE)) 
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Οι τροπολογίες 44 και 45 διατυπώνονται ως εξής: 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην 

Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με 

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 

και, ιδιαίτερα, τις περιπτώσεις μη 

τήρησης των μέγιστων επιτρεπτών 

επιπέδων. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις εν 

λόγω πληροφορίες στα λοιπά κράτη μέλη. 

2. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην 

Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με 

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 

και, ιδιαίτερα:  

 α) τον προγραμματισμό των περιοδικών 

ελέγχων των μέγιστων επιτρεπτών 

επιπέδων στην εθνική του επικράτεια 

 β) τις περιπτώσεις μη τήρησης των 
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μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων. 

 γ) τον προσδιορισμό των αρμόδιων 

εθνικών υπηρεσιών που είναι 

επιφορτισμένες για τους ελέγχους.  

 Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις εν λόγω 

πληροφορίες στα λοιπά κράτη μέλη το 

ταχύτερο δυνατό. 

 Οι περιπτώσεις μη τήρησης των 

μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων 

γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος 

έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπει 

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.  

 Η Επιτροπή επιβάλλει κυρώσεις στα 

κράτη μέλη, τα οποία ενδεχομένως 

παραλείπουν να επιβάλουν κυρώσεις σε 

περίπτωση διάθεσης στο εμπόριο ή 

εξαγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών με 

επίπεδα μόλυνσης που υπερβαίνουν τα 

μέγιστα επιτρεπτά. 

Τροπολογία 45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη πληροφορούν το 

κοινό, ιδίως μέσω επιγραμμικής 

υπηρεσίας, σχετικά με τα μέγιστα 

επιτρεπτά επίπεδα, τις καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης και τις περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης με τα μέγιστα επιτρεπτά 

επίπεδα. Το κοινό ενημερώνεται επίσης 

για τα τρόφιμα που θα μπορούσαν να 

συσσωρεύσουν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις ραδιενέργειας, και ιδίως 

σχετικά με τον τύπο προϊόντος, την 

εμπορική ονομασία, την προέλευση και 

την ημερομηνία ανάλυσης. 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


