
Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla podmioty w∏aÊciwe
do:

1) prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym
˝ywnoÊci i Êrodków ˝ywienia zwierzàt na zgod-
noÊç z maksymalnymi dozwolonymi pozioma-
mi ska˝eƒ promieniotwórczych, zgodnie z prze-
pisami obowiàzujàcymi w Unii Europejskiej;

2) wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obro-
tu lub o zakazie wywozu do paƒstw nieb´dà-
cych cz∏onkami Unii Europejskiej ˝ywnoÊci
i Êrodków ˝ywienia zwierzàt, w których zawar-
toÊç ska˝eƒ promieniotwórczych przekracza do-
zwolone maksymalne poziomy ska˝eƒ promie-
niotwórczych;

3) informowania Komisji Europejskiej o ka˝dym
przypadku przekroczenia maksymalnych do-
zwolonych poziomów ska˝eƒ promieniotwór-
czych ˝ywnoÊci i Êrodków ˝ywienia zwierzàt.

§ 2. 1. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radia-
cyjnym ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego oraz Êrod-
ków ˝ywienia zwierzàt na zgodnoÊç z maksymalnymi
dozwolonymi poziomami ska˝eƒ promieniotwórczych
w∏aÊciwe sà organy Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyj-
nym ˝ywnoÊci, z wy∏àczeniem ˝ywnoÊci, o której mo-
wa w ust. 1, na zgodnoÊç z maksymalnymi dozwolo-
nymi poziomami ska˝eƒ promieniotwórczych w∏aÊci-
we sà organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 3. 1. Do wydawania decyzji o niedopuszczeniu do
obrotu lub o zakazie wywozu do paƒstw nieb´dàcych
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie okreÊlenia podmiotów w∏aÊciwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym ˝ywnoÊci
i Êrodków ˝ywienia zwierzàt na zgodnoÊç z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami ska˝eƒ 

promieniotwórczych1)

———————
1) Rozporzàdzenie stwarza warunki umo˝liwiajàce wykonanie nast´pujàcych rozporzàdzeƒ Unii Europejskiej:

1) rozporzàdzenie 737/90/EWG z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujàcych przywóz produktów rolnych po-
chodzàcych z paƒstw trzecich w nast´pstwie wypadku w elektrowni jàdrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 82
z 29.03.1990),

2) rozporzàdzenie 616/2000/WE z dnia 20 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie nr 737/90/EWG w sprawie warunków
regulujàcych przywóz produktów rolnych pochodzàcych z paƒstw trzecich w nast´pstwie wypadku w elektrowni jàdro-
wej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 75 z 24.03.2000),

3) rozporzàdzenie 1609/2000/WE z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiajàce wykaz produktów wy∏àczonych z zakresu zastoso-
wania rozporzàdzenia nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujàcych przywóz produktów rolnych pochodzàcych
z paƒstw trzecich w nast´pstwie wypadku w elektrowni jàdrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 185 z 25.07.2000),

4) rozporzàdzenie 1661/1999/WE z dnia 27 lipca 1999 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia
nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujàcych przywóz produktów rolnych pochodzàcych z paƒstw trzecich w na-
st´pstwie wypadku w elektrowni jàdrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 197 z 29.07.1999), 

5) rozporzàdzenie 1621/2001/WE z dnia 8 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie nr 1661/1999/WE w zakresie certyfi-
katu eksportowego wymaganego dla produktów rolnych i wykazu urz´dów celnych umo˝liwiajàcych zg∏oszenie pro-
duktów do swobodnego obrotu na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 215 z 09.08.2001),

6) rozporzàdzenie 3954/87/Euratom z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiajàce maksymalne dozwolone poziomy ska˝enia ra-
dioaktywnego Êrodków spo˝ywczych oraz pasz po wypadku jàdrowym lub w ka˝dym innym przypadku pogotowia ra-
diologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987),

7) rozporzàdzenie 2218/89/Euratom z dnia 18 lipca 1989 r. zmieniajàce rozporzàdzenie nr 3954/87/ Euratom z dnia 22 grud-
nia 1987 r. ustanawiajàce maksymalne dozwolone poziomy ska˝enia radioaktywnego Êrodków spo˝ywczych oraz pasz
po wypadku jàdrowym lub w ka˝dym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 211 z 22.07.1989), 

8) rozporzàdzenie 944/89/Euratom z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiajàce maksymalne dozwolone poziomy ska˝enia ra-
dioaktywnego w Êrodkach spo˝ywczych o mniejszym znaczeniu w nast´pstwie wypadku jàdrowego lub w ka˝dym in-
nym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989), 

9) rozporzàdzenie 2219/89/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. w sprawie specjalnych warunków przywozu Êrodków spo˝ywczych
oraz pasz po wypadku jàdrowym lub w ka˝dym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 211
z 22.07.1989),

10) rozporzàdzenie 770/90/Euratom z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiajàce maksymalne dozwolone poziomy ska˝enia ra-
dioaktywnego pasz w nast´pstwie wypadku jàdrowego lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego
(Dz. Urz. WE L 83 z 30.03.1990),

11) rozporzàdzenie 1608/2002/WE z dnia 10 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie nr 1661/1999/WE w odniesieniu do
wykazu urz´dów celnych umo˝liwiajàcych zg∏oszenie produktów do swobodnego obrotu we Wspólnocie (Dz. Urz. WE
L 243 z 11.09.2002).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.



cz∏onkami Unii Europejskiej ˝ywnoÊci pochodzenia
zwierz´cego oraz Êrodków ˝ywienia zwierzàt, w któ-
rych zawartoÊç ska˝eƒ promieniotwórczych przekracza
dozwolone maksymalne poziomy ska˝eƒ promienio-
twórczych w∏aÊciwy jest powiatowy lekarz weterynarii.

2. Do wydawania decyzji o niedopuszczeniu do
obrotu lub o zakazie wywozu do paƒstw nieb´dàcych
cz∏onkami Unii Europejskiej ˝ywnoÊci, z wy∏àczeniem
˝ywnoÊci okreÊlonej w ust. 1, w której zawartoÊç ska-
˝eƒ promieniotwórczych przekracza dozwolone mak-
symalne poziomy ska˝eƒ promieniotwórczych w∏aÊci-
wy jest paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

§ 4. Do informowania Komisji Europejskiej o ka˝-
dym przypadku przekroczenia maksymalnych dozwo-
lonych poziomów ska˝eƒ promieniotwórczych ˝ywno-
Êci i Êrodków ˝ywienia zwierzàt w∏aÊciwy jest G∏ówny
Inspektor Sanitarny dzia∏ajàcy w porozumieniu z Pre-
zesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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