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A 44. és 45. módosítás a következőképpen olvasandó: 

 

 

Módosítás 44 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok e rendelet alkalmazása 

kapcsán minden információt megadnak a 

Bizottságnak, különösen olyan esetekben, 

amikor a sugárszennyezettség meghaladja 

a megengedett maximális mértéket. A 

Bizottság ezeket az információkat eljuttatja 

a többi tagállam részére. 

(2) A tagállamok e rendelet alkalmazása 

kapcsán minden információt megadnak a 

Bizottságnak, különösen az alábbiak 

vonatkozásában:  

 a) a tagállam területén a megengedett 

legmagasabb határérték tekintetében 
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végzett rendszeres ellenőrzések 

programozása; 

 b) olyan esetek, amikor a 

sugárszennyezettség meghaladja a 

megengedett legmagasabb határértéket; 

 c) az ellenőrzésért felelős illetékes nemzeti 

szolgálat meghatározása.  

 A Bizottság ezeket az információkat a 

lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a 

többi tagállam részére. 

 Azokat az eseteket, amelyekben a 

sugárszennyezettség meghaladja a 

megengedett legmagasabb határértéket, az 

Európai Parlament és a Tanács 

178/2002/EK rendeletében létrehozott 

sürgősségi riasztórendszer révén kell 

bejelenteni.  

A Bizottság szankciót szab ki azokra a 

tagállamokra, amelyek elmulasztják a 

legmagasabb megengedett szennyezettségi 

határértékeket túllépő takarmányok 

forgalomba hozatalának vagy exportjának 

szankcionálását. 

 

Módosítás 45 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3) A tagállamok jellemzően online 

szolgáltatás útján tájékoztatják a 

lakosságot a megengedett legmagasabb 

határértékről, a sürgősségi helyzetekről és 

a megengedett legmagasabb határértékek 

be nem tartásának eseteiről. A lakosságot 

tájékoztatni kell azon élelmiszerekről is, 
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amelyekben nagyobb koncentrációjú 

radioaktivitás halmozódhat fel, különösen 

pedig a termékek típusáról, márkájáról, 

eredetéről és az elemzés időpontjáról. 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


