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ERRATA 

ao relatório 

sobre a proposta de regulamento do Conselho que fixa os níveis máximos tolerados de 

contaminação radioativa dos géneros alimentícios e alimentos para animais na sequência de 

um acidente nuclear ou de qualquer outro caso de emergência radiológica  

(COM(2013)0943 – C7 0045/2014 – 2013/0451(NLE)) 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Relatora: Esther Herranz García 

A8-0176/2015 

 

As alterações 44 e 45 devem ler-se do seguinte modo: 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 - n.º 2 

 

Proposta de regulamento Alteração 

2. Cada Estado-Membro deve fornecer à 

Comissão todas as informações relativas à 

aplicação do presente regulamento, 

designadamente as que respeitem a casos 

de violação dos níveis máximos tolerados. 

A Comissão comunica essas informações 

aos outros Estados-Membros. 

2. Cada Estado-Membro deve fornecer à 

Comissão todas as informações relativas à 

aplicação do presente regulamento, 

nomeadamente:  

 a) O planeamento periódico de testes 

sobre os níveis máximos tolerados no seu 

território; 

 b) Os casos de violação dos níveis 



 

PE546.837v02-00 2/2 RR\1063700PT.doc 

PT 

máximos tolerados; 

 c) A identificação dos serviços nacionais 

competentes responsáveis pelos controlos.  

 A Comissão comunica essas informações 

aos restantes Estados-Membros no mais 

breve período de tempo. 

 Os casos de incumprimento dos níveis 

máximos tolerados devem ser notificados 

através do Sistema de Alerta Rápido 

previsto no Regulamento (CE) n.º 

178/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho.  

 A Comissão adota sanções contra os 

Estados-Membros que não apliquem 

sanções em caso de comercialização ou de 

exportação de géneros alimentícios ou 

alimentos para animais cuja 

contaminação ultrapasse os níveis 

máximos tolerados. 

  

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3. Os Estados-Membros devem fornecer 

informações ao público, principalmente 

através de um serviço em linha, sobre os 

níveis máximos tolerados, as situações de 

emergência e os casos de violação dos 

níveis máximos tolerados. O público deve 

também ser informado sobre os géneros 

alimentícios suscetíveis de acumular 

maiores concentrações de radioatividade 

e, em particular, sobre a natureza do 

produto, a marca, a origem e a data de 

análise. 

  

 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


