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Amendementen 44 en 45 worden als volgt gelezen: 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 en 2 bis (nieuw) 

 

Voorstel voor een verordening Amendement 

2. Elke lidstaat verstrekt de Commissie alle 

gegevens over de toepassing van deze 

verordening, in het bijzonder over gevallen 

van overschrijding van de maximaal 

toelaatbare niveaus. De Commissie doet 

deze gegevens toekomen aan de andere 

lidstaten. 

2. Elke lidstaat verstrekt de Commissie alle 

gegevens over de toepassing van deze 

verordening, in het bijzonder over:  

 a) de periodieke planning van de 

controles van de maximaal toelaatbare 

niveaus op nationaal grondgebied; 

 b) gevallen van overschrijding van de 
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maximaal toelaatbare niveaus; 

 c) de vaststelling van de nationale 

bevoegde diensten die belast zijn met de 

controles.  

 De Commissie doet deze gegevens zo 

spoedig mogelijk toekomen aan de andere 

lidstaten. 

 In gevallen van overschrijding van de 

maximaal toelaatbare niveaus, wordt 

daarvan melding gemaakt via het systeem 

voor snelle waarschuwing uit hoofde van 

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad.  

De Commissie legt sancties op aan 

lidstaten die zelf geen sancties opleggen 

wanneer levensmiddelen of diervoeders 

waarvan de besmetting de maximaal 

toelaatbare niveaus overschrijdt, in de 

handel worden gebracht of uitgevoerd. 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 (nieuw) 

 3. De lidstaten verstrekken het publiek 

informatie, voornamelijk via een online 

dienst, over de maximaal toelaatbare 

niveaus, noodsituaties en gevallen van 

overschrijding van de maximaal 

toelaatbare niveaus. Het publiek wordt 

eveneens geïnformeerd over 

levensmiddelen die een hogere 

concentratie radioactiviteit kunnen 

bevatten, en met name over de aard van 

het product, het merk, de herkomst en de 

datum van analyse. 

(Betreft alle taalversies.) 


