
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1048/2009 

z dnia 23 października 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 733/2008 w sprawie warunków regulujących przywóz 
produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni 

jądrowej w Czarnobylu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 133, 

uwzględniając propozycję Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 733/2008 ( 1 ) z dnia 
15 lipca 2008 r. stanowiącego wersję ujednoliconą uchy
lonego rozporządzenia (EWG) nr 737/90 z dnia 
22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących 
przywóz produktów rolnych pochodzących z państw 
trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej 
w Czarnobylu ( 2 ), ustanowiono maksymalne dozwolone 
poziomy radioaktywności dla produktów rolnych pocho
dzących z krajów trzecich i przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, zgodność z którymi obowiązuje 
w przypadku przywozu i w związku z którymi państwa 
członkowskie przeprowadzają kontrole. Rozporządzenie 
(WE) nr 733/2008 wygasa z dniem 31 marca 2010 r. 

(2) Skażenie radioaktywnym cezem niektórych produktów 
pochodzących z najbardziej dotkniętych wypadkiem 
w Czarnobylu krajów trzecich wciąż przekracza maksy
malne dozwolone poziomy radioaktywności ustanowione 
w rozporządzeniu (WE) nr 733/2008. 

(3) Istnieją naukowe dowody wskazujące, że czas trwania 
skażenia cezem-137 po wypadku w Czarnobylu 
w przypadku pewnej liczby produktów wytwarzanych 

na bazie gatunków żyjących i rosnących w lasach i na 
terenach zalesionych jest w znacznym stopniu powią
zany z okresem połowicznego zaniku tego radionuklidu, 
który wynosi 30 lat. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 733/2008, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 7 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 733/2008 otrzy
muje następujące brzmienie: 

„Niniejsze rozporządzenie wygasa: 

1) dnia 31 marca 2020 r., chyba że Rada postanowi wcześ
niej inaczej, w szczególności jeśli wykaz produktów wyłą
czonych, o którym mowa w art. 4, obejmuje wszystkie 
produkty zdatne do spożycia przez ludzi, do których 
stosuje się niniejsze rozporządzenie; 

2) w dniu wejścia w życie rozporządzenia Komisji, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (Euratom) nr 
3954/87, jeśli data wzmiankowanego wejścia w życie 
przypadnie przed dniem 31 marca 2020 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2009 r. 

W imieniu Rady 

T. BILLSTRÖM 
Przewodniczący
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