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Poprawki 44 i 45 otrzymują brzmienie: 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Każde państwo członkowskie dostarcza 

Komisji wszelkich informacji dotyczących 

stosowania niniejszego rozporządzenia, 

w szczególności dotyczących przypadków 

niestosowania się do maksymalnych 

dozwolonych poziomów skażenia. Komisja 

przekazuje te informacje pozostałym 

państwom członkowskim. 

2. Każde państwo członkowskie dostarcza 

Komisji wszelkich informacji dotyczących 

stosowania niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności dotyczących:  

 a) okresowego programowania 

dotyczącego kontroli maksymalnych 
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dozwolonych poziomów skażenia na 

własnym terytorium krajowym; 

 b) przypadków niestosowania się do 

maksymalnych dozwolonych poziomów 

skażenia; 

 c) wskazania właściwych służb krajowych 

odpowiedzialnych za kontrole.  

 Komisja w jak najkrótszym czasie 

przekazuje te informacje pozostałym 

państwom członkowskim. 

 O przypadkach niestosowania się do 

maksymalnych dozwolonych poziomów 

skażenia powiadamia się za 

pośrednictwem systemu wczesnego 

ostrzegania przewidzianego w 

rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002.  

Komisja nakłada kary na państwa 

członkowskie, jeżeli one same nie 

zastosują kar w przypadku wprowadzenia 

do obrotu lub wywozu pasz, których 

poziom skażenia przekracza maksymalne 

dozwolone poziomy. 

  

 

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3. Państwa członkowskie podają do 

publicznej wiadomości, przede wszystkim 

za pośrednictwem internetu, informacje o 

maksymalnych dozwolonych poziomach 

skażenia, sytuacjach nadzwyczajnych i 

przypadkach niestosowania się do 

maksymalnych dozwolonych poziomów 

skażenia. Powiadamia się także opinię 

publiczną o środkach spożywczych, które 

mogły pochłonąć większą dawkę 

promieniowania, a zwłaszcza o rodzaju 

produktu, marce, miejscu pochodzenia 
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oraz dacie przeprowadzenia badania. 

 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych.) 


