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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 23 grudnia2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i  
produktów przemysłu cukrowniczego  

(Dz. U. 2004 r., nr 5, poz. 36). 
 

     Wdraża dyrektywę Rady Unii nr 2001/111/WE z dnia 20 
grudnia 2001 r. dotycząca niektórych rodzajów cukrów 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

    W dniu 30.03.2012 r. w Brukseli został złożony wniosek 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  

    I RADY zmieniający dyrektywy 1999/4/WE, 2000/36/WE, 
2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE  

   w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać 
przekazane Komisji. 

   (Artykuły 4 i 5 dyrektywy 2001/111/WE ulegną zmianie). 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. 

 

Zawiera szczegółowe wymagania w zakresie jakości 
handlowych dla: 

 cukru przemysłowego 
 cukru (cukru białego) 
 cukru ekstra białego (cukru rafinowanego) 
 płynnego cukru (roztworu cukru) 
 płynnego cukru inwertowanego  
 syropu cukru inwertowanego  
 syropu glukozowego w proszku 
 glukozy jednowodnej (jednowodna dekstroza) 
 glukozy bezwodnej (bezwodna dekstroza) 
 fruktozy 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Wskaźniki Cukier biały 
ekstra 

(cukier  

rafinowany) 

Cukier 

 (cukier biały) 

Cukier 
przemysłowy 

Polaryzacja ºZ ≥ 99,7 ≥ 99,7 ≥ 99,5 

Zawartość cukru 
inwertowanego 

% ≤ 0,04 ≤ 0,04 ≤ 0,1 

Wilgotność % ≤ 0,06 ≤ 0,06 ≤ 0,1 

Liczba punktów 
za: 

typ 
zabarwienia 

≤ 4 

(typ 2) 

 

≤ 9 

(typ 4,5) 

zawartość 
popiołu 

≤ 6 

(0,011%) 

zabarwienie 
roztworu 

cukru 

≤ 3  

(22,5IU) 

Suma punktów ≤ 8 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Wskaźniki Płynny cukier 

(roztwór cukru) 

Płynny cukier 
inwertowany 

(roztwór cukru 
inwertowanego) 

Syrop cukru 
inwertowa -

nego 

ZAWARTOŚĆ: suchej masy 

% 

≥ 62 ≥ 62 ≥ 62 

cukru inwertowanego 

% 

≤ 3 3 
 

50 ≥ 50 

popiołu 
konduktometrycznego 

% 

≤ 0,1 ≤ 0,4 ≤ 0,4 

Zabarwienie roztworu 

IU 

≤ 45 - - 
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AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu 

do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot – obowiązuje od 

01.07.2006r.  

Artykuły od 23 do 38 rozporządzenia nr 952/2006 nie stosuje się od dnia 30.09.2010r. 

Rozdział VI – PUBLICZNY SKUP INTERWENCYJNY 

Sekcja 1. Oferty dla agencji interwencyjnych. 

Art. 23 – 28 Oferta, zatwierdzenie miejsca składowania, minimalne wymagania jakości cukru 

       partia, treść oferty, rozpatrywanie ofert. 

Sekcja 2. Składowanie 

Art. 29 – 31 Umowy składu, przeniesienie własności, dostosowanie norm jakości lub 
opakowania 

Sekcja 3.Warunki skupu interwencyjnego. 

Art. 32 – 34 Cena skupu i jakość cukru białego, cena skupu cukru surowego, termin 
płatności. 

Sekcja 4. przeprowadzanie kontroli.  

Art. 35 – 38 Próbki do celów kontroli jakości, spory dotyczące jakości, kontrola miejsc 
składowania oraz kontrola wag i powiązanych kosztów. 
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AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ 

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 
dnia 22 października 2007 ustanawiające 
wspólną organizację rynków rolnych oraz 
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych („rozporządzenie o 
jednolitej wspólnej organizacji rynku”). 

   (Na mocy rozporządzeniem  1234/2007 zostało 
zmienione rozporządzenie 318/2006 z dnia 
20.02.2006r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynków w sektorze cukru rozporządzeniem (WE) 
1260/2007(Dz.U.L 283 z 27.10.2007, str1) ).  
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 

dnia 22 października 2007  

      Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólną organizację rynku produktów dla następujących 
sektorów: zbóż, ryżu, cukru (a w tym buraka cukrowego, trzciny cukrowej, cukru 
trzcinowego lub buraczanego oraz chemicznie czystej sacharozy w postaci stałej, 
cukru i syropu klonowego, pozostałych cukrów w postaci stałej i syropów cukrowych 
nie zawierających dodatków środków aromatyzujących lub barwiących, z 
wyłączeniem laktozy, glukozy, maltodekstryny i izoglukozy; miodów sztuczny nawet 
zmieszany z miodem naturalnym; karmelu zawierającego w substancji suchej 50% 
masy sacharozy lub więcej; aromatyzowanych lub barwionych syropów cukrowych, 
innych niż syropy izoglukozowe, laktozowe, glukozowe lub maltodekstryny; 
izoglukozy; syropu inulinowego; melasy powstałej z ekstrakcji lub też rafinacji cukru; 
wysłodków buraczanych, wytłoczyn trzciny cukrowej, a także pozostałych odpadów 
powstałych przy produkcji cukru), suszu paszowego, nasion, chmielu, oliwek stołowych i 
oliwy z oliwek, lnu i konopi, owoców i warzyw, przetworów owocowych i warzywnych, bananów, 
wina, żywych roślin i produktów kwiaciarstwa, surowca tytoniowego, wołowiny i cielęciny, mleka i 
przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, jaj, mięsa drobiowego i innych 
produktów (załącznik I).  
Ponadto rozporządzenie ustanawia szczególne środki w stosunku do następujących sektorów: 
alkoholu etylowego, produktów pszczelich oraz jedwabników (załącznik II).  
Rozporządzenie łącznie zawiera 23 załączniki . 
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1234/2007 z dnia 22 października 2007 

1. „Cukry białe” oznaczają cukry bez dodatku środków 

aromatyzujących, barwiących lub też innych 

substancji, zawierające, w stanie suchym, wagowo 

99,5 % lub więcej sacharozy określonej metodą 

polarymetryczną. 

2. „Cukry surowe” oznaczają cukry bez dodatku 

środków aromatyzujących, barwiących lub innych 

substancji, o zawartości wagowej sacharozy mniejszej 

niż 99,5 % w stanie suchym, określonej metodą 

polarymetryczną. 
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007  
 

określa standardową jakość dla buraków cukrowych, cukru surowego i 
białego : 

 
 

Burak standardowej jakości: 
 
 to burak o dobrej jakości handlowej 
 cechujący się zawartością cukru 16% w punkcie skupu. 

 
Cukier surowy standardowej jakości : 
 
 za cukier surowy jakości standardowej uważa się cukier z którego 
uzysk cukru białego wynosi 92% 
 uzysk cukru surowego buraczanego oblicza się poprzez odjęcie od 
stopnia polaryzacji takiego cukru:  
    jego procentowej zawartości popiołu pomnożonego przez cztery  
  jego procentowej zawartości cukru inwertowanego pomnożonego przez dwa 
 liczby 1 
 uzysk cukru surowego trzcinowego oblicza się poprzez odjęcie liczby 100 od 

stopnia polaryzacji takiego cukru pomnożonego przez 2. 
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 

Cukier biały o standardowej jakości charakteryzuje się: 
 
 dobrą jakością, zgodną z prawem, dobrymi zwyczajami i praktyką 

kupiecką; suchy, sypki, w formie jednorodnych granulowanych 
kryształów 

 minimalna polaryzacja: 99,7º 
 maksymalna zawartość wilgoci: 0,06% 
 maksymalna zawartość cukru inwertowanego: 0,04% 
 liczba punktów nie może przekraczać ogółem 22, ani też:  
 15 w odniesieniu do zawartości popiołu 
 9 w odniesieniu do typu barwnego 
 6 w odniesieniu do barwienia roztworu  
 jeden punkt odpowiada:  
 0,0018%zawartości popiołu określonego metodą ICUMSA 
 0,5 jednostki typu barwnego przy zastosowaniu metody Brunszwik  
 7,5 jednostki barwienia roztworu określonego przy zastosowaniu 

metody ICUMSA                                    
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Akty prawne dotyczące metod 
analitycznych produktów i półproduktów 

przemysłu cukrowniczego 

 
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

13.02.2004r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i 
półproduktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U.2004r., nr 
37,poz.334). 

2.Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1265/69 z dnia 01.07.1969r. 
ustanawiające metody określania jakości cukru kupowanego przez 
agencje interwencyjne. (Dz. U. L 163 z 4.7.1969, str. 1) 

 Zmienione przez: 

 M1 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1280/71 z dnia 18 
czerwca 1971 (Dz. U. L 133 z 19.06.1971r. str. 34) 

 M2 – Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2103/77 z dnia 23 
września 1977 (Dz. U. L 246 z 27.09.1977r. str.12) 

 M3 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/1999 z dnia 27 
stycznia 1999 ( Dz. U. L 21 z 28.01.1999r. str. 9). 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 13.02.2004r. określa metody analiz 

dla: 
 

 cukru (cukru białego) i cukru ekstra białego  (cukru 
rafinowanego) — w zakresie polaryzacji, zawartości cukru 
inwertowanego i wilgotności; 

  cukru przemysłowego — w zakresie wilgotności, polaryzacji, 
zawartości cukru inwertowanego; 

  płynnego cukru (roztworu cukru), płynnego cukru 
inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego) oraz 
syropu cukru inwertowanego — w zakresie zawartości 
suchej masy i zawartości cukrów redukujących; 

 syropu glukozowego oraz syropu glukozowego w proszku — w 
zakresie zawartości suchej masy, równoważnika dekstrozy i 
zawartości popiołu siarczanowego; 

  jednowodnej glukozy (jednowodnej dekstrozy) i bezwodnej glukozy 
(bezwodnej dekstrozy) — w zakresie zawartości dekstrozy (D-
glukozy), suchej masy i popiołu siarczanowego; 

  fruktozy — w zakresie wilgotności. 
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Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 
1265/69 z dnia 01.07.1969r. 

 

1. Zawiera metody oznaczania: 
 zawartości popiołu konduktometrycznego, 
 typu zabarwienia cukru krystalicznego, 
 zabarwienia w roztworze cukru, 
 polaryzacji, 
 zawartości substancji redukujących (cukru inwertowanego), 
 wilgotności. 
2. Zawiera procedurę przyznawania punktów: 
 1 punkt = 0,0018 % zawartości popiołu konduktometrycznego 

oznaczonego metodą ICUMSA, 
 1 punkt = 0,5 jednostki typu zabarwienia oznaczonego metodą 

brunszwicką, 
 1 punkt =7,5 jednostki zabarwienia w roztworze oznaczonego 

metodą ICUMSA.  
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Kodeks Żywnościowy 
 

Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) jest zbiorem przyjętych w skali 
międzynarodowej norm żywieniowych, praktyk, zaleceń oraz wytycznych 
wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli żywności, przemysł rolno – 
spożywczy jak i środowiska naukowe. Jest źródłem globalnych kanonów  
zapewniania bezpieczeństwa i interesów konsumentów, a także gwarancją dostępu do 
aktualnych informacji o światowych osiągnięciach naukowych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i jakości żywności oraz szansą na zadbanie o interesy narodowe i 
ponadnarodowe związane z ułatwieniem międzynarodowego obrotu żywnością. 
Obecnie Codex Alimentarius to ok. 200 norm różnych produktów. W kodeksie określono 
ponad 1tys. maksymalnych poziomów zawartości substancji dodatkowych do żywności, 
niemal 3 tys. maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności oraz 450 
maksymalnych poziomów pozostałości leków weterynaryjnych w żywności. Prace 
dotyczące norm żywnościowych prowadzone są na forum Komisji Kodeksu 
Żywnościowego, działającej od 1963 roku, w ramach Wspólnego Programu dla Norm 
dotyczących Żywności, powołanego przez ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). Unia Europejska członkiem Komisji 
Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Wspólnota Europejska decyzją Rady Unii 
Europejskiej nr 2003/822/EC z 17.11.2003 r. przystąpiła do Komisji Kodeksu 
Żywnościowego FAO/WHO i działa na zasadzie jej członka.  
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Wymagania jakościowe dotyczące 
cukru według Kodeksu 

Żywnościowego 
 

Normy kodeksu nie są obowiązkowe, mają charakter zaleceń i dobrych 
praktyk w zakresie produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości 
oraz uczciwych praktyk międzynarodowego obrotu żywnością. Mogą 
one jednak stanowić odniesienie dla Światowej Organizacji Handlu 

(WTO) w przypadku sporów dotyczących handlu międzynarodowego. 

  

Zawiera definicje cukrów: 
1. Cukier biały (white sugar), 
2. Cukier plantacyjny PMWS (plantation or mill white sugar), 
3. Cukier puder (powdered sugar), 
4. Cukier biały miękki (soft white sugar), 
5. Cukier brunatny miękki (soft brown sugar), 
6. Glukoza bezwodna (dextrose anhydrous), 
7. Glukoza jednowodna (dextrose monohydrate), 
8. Sproszkowana glukoza (powdered dextrose), 
9. Syrop glukozowy (glucose syrup), 
10. Odwodniony syrop glukozowy (dried glucose syrup), 
11. Laktoza (lactose), 
12. Fruktoza (fructose), 
13. Surowy cukier trzcinowy (raw cane sugar). 
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Wymagania jakościowe dotyczące 
cukru według Kodeksu 

Żywnościowego 
 Wskaźniki CUKIER: 

Biały  Plantacyjny 
PMWS 

 Puder Miękki 

 biały 

Miękki 

brunatny 

Popiół siarczanowy          
% 

 

- - - - ≤ 3,5 

Popiół 
konduktometryczny  

% 

 

≤ 0,04 ≤ 0,1 
 

≤ 0,04 ≤ 0,2 - 

Zawartość cukru 
inwertowanego 

% 

 

≤ 0,04 
 

≤ 0,1 
 

≤ 0,04 0,3 – 12,0  ≤ 12 

Zawartość cukrów 
ogółem  

% 

 

≥ 99,7 ≥ 99,5 - ≥ 97,0 ≥ 88,0 

Wilgotność  
% 

≤ 0,1 
 

≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 3,0 
 

≤ 4,5 
 

Zawartość skrobi % 

 

- - ≤ 5,0 
 

- - 

Zabarwienie roztworu 
cukru IU 

 

≤ 60 ≤ 150 
 

≤ 60 
 

≤ 60 
 

- 
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Ustawa z 25.08.2006 r. 
 o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

        
Niniejszą ustawę opracowano na podstawie: tj. Dz. U. 

2010r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 
1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696, Nr 
171, poz. 1016. 

 
Ustawa ta określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. 
Ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. 
WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 6, str.463)”. 
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Ustawa z 25.08.2006 r. 
 o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Ustawa określa: 
1.Wymagania zdrowotne żywności – w zakresie nieuregulowanym w 
Rozporządzeniach Unii Europejskiej; 
2.Wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny: 
a) żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
higieny środków spożywczych 
b) materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – w zakresie 
nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. 
3) Właściwość organów w zakresie przeprowadzania Urzędowych kontroli 
żywności na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt. 
4) Wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności – w 
zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 882/2004. 
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Ustawa z 25.08.2006 r. 
 o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 
Żywnością (środkiem spożywczym) zgodnie z rozporządzenia 

nr 178/2002 jest każda 
substancja  lub produkt, przetworzony, częściowo 

przetworzony lub 
nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi 

lub, których spożycia 
przez ludzi można się spodziewać.  

„Środek spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i 
wszelkie substancje, łącznie z wodą,  

świadomie dodane do  żywności podczas jej 
wytwarzania, przygotowania lub obróbki. 
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Ustawa z 25.08.2006 r. 
 o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które 
muszą być spełniane, dotyczących w szczególności: 

a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, 

b) poziomów substancji zanieczyszczających, 

c) pozostałości pestycydów, 

d) warunków napromieniania żywności, 

e) cech organoleptycznych, i działań, które muszą być 
podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub  
obrotu żywnością – w celu zapewnienia zdrowia i 
życia człowieka. 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 
z dnia 19 grudnia 2006 r. 

ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 
zanieczyszczeń w środkach spożywczych stosuje się od 

dnia 1 marca 2007 r. 

Określa najwyższe dopuszczalne poziomy 
zanieczyszczeń takich jak: 

– azotany, 

– mikotoksyny (aflatoksyny, ochratoksyny A, patuliny), 

– metale ciężkie (Pb, Cd, Hg Sn), 

– 3-monochloropropano-1,2- diol (3-MCPD), 

– dioksyny i polichlorowane bifenyle o działaniu podobnym 
do dioksyn, 

– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 
z dnia 19 grudnia 2006 r. 

ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 
zanieczyszczeń w środkach spożywczych stosuje się od 

dnia 1 marca 2007 r. 

 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 

 zawiera dopuszczalne poziomy ołowiu (mleko, 
preparaty dla niemowląt, mięso, ryby, skorupiaki, 
zboża, warzywa, tłuszcze, wino), kadmu (mięso, 
ryby, skorupiaki, zboża, warzywa, tłuszcze, ryż), 
oraz rtęci (mięso z ryby); 

 zawiera najwyższe dopuszczalne poziomy cyny 
nieorganicznej w żywności, sokach, produktach dla 
niemowląt w puszkach; 

 nie są uwzględniane dopuszczalne limity 
metali ciężkich w cukrze. 
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Maksymalne dopuszczalne zawartości metali ciężkich w 
cukrze białym: wg Codex Alimentarius i specyfikacji 

Coca-Cola 

 
 

Metale ciężkie 

 

Codex Alimentarius 
(2001) 

Specyfikacja koncernu  

Coca-Cola  

As, ppm 1,0 1,0 

Pb, ppm 0,1 0,1 

Cu, ppm - 1,0 

Fe, ppm - 1,0 

Cd, ppm - - 

Hg,ppm - - 
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Regulacje dotyczące zawartości SO2  

 
 

 
Zgodnie z definicją w ustawie o bezpieczeństwie żywności SO2 

stosowany w procesie technologicznym otrzymywania cukru 
można uznać za „ substancję pomocniczą, tj. „substancję, 

która sama nie jest spożywana jako składnik żywności, a jest 
stosowana  

w przetwarzaniu surowców, środków spożywczych lub ich 
składników dla osiągnięcia zamierzonego celu 

technologicznego w procesie produkcji, która może 
spowodować niezamierzone, lecz technicznie nieuniknione 

wystąpienie jej pozostałości w produkcie końcowym, w ilości, 
która nie zagraża zdrowiu oraz nie spełnia funkcji 

technologicznej w gotowym produkcie.  
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r.  
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych   
(Dz. U. 2010 nr 232 poz. 1525) – obowiązuje od 09.12.2010r. 

 

 

 

W rozporządzeniu tym wymienione są środki 
spożywcze, do których mogą być stosowane 

dwutlenek siarki i siarczyny oraz ich maksymalne 
poziomy.  
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r.  
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych   
(Dz. U. 2010 nr 232 poz. 1525) – obowiązuje od 09.12.2010r. 
 

Lp. Środki spożywcze Maksymalny poziom 
(mg/kg lub mg/L 
odpowiednio) w 

przeliczeniu na SO2 

1. Cukry, zgodnie z przepisami w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie 

jakości handlowej niektórych 
półproduktów i produktów przemysłu 

cukrowniczego 

10 

2. Syrop glukozowy, syrop glukozowy w 
proszku 

20 

3. Syropy i melasy 70 

4. Inne cukry 40 
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Komitet Naukowy ds. Żywności w Unii 
Europejskiej zaliczył dwutlenek siarki 

i siarczyny w stężeniach powyżej  

10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu 
na SO2 do substancji mogących 

wywołać alergie. 
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Maksymalne dopuszczalne poziomy 
pozostałości SO2 w cukrze białym 

 

 Codex Alimentarius (2001)    max. 15 mg/kg 

 Specyfikacje producentów napojów 
bezalkoholowych                  max. 6 mg/kg 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 
listopada 2010 r.                   max. 10 mg/kg 
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WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PRODUCENTÓW 
WYSŁODKÓW I MELASU W ASPEKCIE 

OBOWIĄZUJĄCYCH PZEPISÓW PRAWNYCH 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 

575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

katalogu materiałów paszowych. 
W niniejszym rozporządzeniu  ustanowiono katalog materiałów 

paszowych, zgodnie z  art. 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009z dnia 

13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. 

 

 Rozporządzenie (UE) nr 242/2010 traci moc. 



31 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

   „Materiały paszowe” oznaczają produkty 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których 
zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb 
żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, 
świeże lub konserwowane, oraz produkty 
pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a 
także substancje organiczne i nieorganiczne 
zawierające dodatki paszowe lub ich 
niezawierające, przeznaczone do doustnego 
karmienia zwierząt jako takie albo po 
przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania 
mieszanek paszowych lub jako nośniki w 
premiksach.  
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

Część III (NR 575/2011) – Wykaz materiałów paszowych: 

1. Ziarna zbóż i ich produkty pochodne. 

2.Nasiona oleiste , owoce oleiste i ich produkty pochodne. 

3. Nasiona roślin strączkowych i ich produkty pochodne. 

4. Rośliny bulwiaste, korzeniowe i ich produkty pochodne. 

5. Inne nasiona, owoce i ich produkty pochodne. 

6. Pasze objętościowe i  włókniste i ich produkty pochodne. 

7.Inne rośliny, algi i ich produkty pochodne. 

8. Przetwory mleczne i ich produkty pochodne. 

9. Produkty zwierzęce ze zwierząt lądowych i ich produkty pochodne. 

10. Ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne. 

11. Minerały i ich produkty pochodne. 

12.Produkty(uboczne) fermentacji mikroorganizmów, których komórki 
inaktywowano lub zabito. 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

4. Rośliny bulwiaste, korzeniowe i ich produkty pochodne. 

 
Nazwa Opis Obowiązkowa deklaracja 

Burak cukrowy Korzenie Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell - 

Liście i korzenie buraka 
cukrowego 

Świeży produkt wytwarzania cukru zawierający głównie 
oczyszczone części buraka cukrowego z częściami liści lub bez  

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl , jeżeli 

> 5%;  wilgotności < 50%. 

Cukier ( z buraków cukrowych) 
[sacharoza] 

Cukier ekstrahowany z buraków cukrowych przy użyciu wody Sacharoza 

Melasa buraczana ( z buraków 
cukrowych)  

Produkt o konsystencji syropu uzyskiwany podczas wytwarzania 
lub rafinowania cukru z buraków cukrowych 

Cukier całkowity przeliczeniu na sacharozę,   

Wilgotności jeżeli > 28 %. 

 

Melasa buraczana ( z buraków 
cukrowych) , częściowo 

pozbawiona cukru lub betainy 

 

Produkt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji sacharozy lub betainy 
przy użyciu wody z melasy buraczanej 

Cukier całkowity przeliczeniu na sacharozę,   

wilgotności jeżeli > 28 %. 

Melasa zawierająca izomaltulozy Niekrystaliczna frakcja z wytwarzania izomaltulozy w drodze 
enzymatycznego przekształcenia sacharozy z buraków 

cukrowych 

Wilgotności jeżeli > 40 %. 

 

Wysłodki buraczane mokre  

(z buraków cukrowych) 

Produkt wytwarzania cukru składającego się z ekstrahowanej 

wodą i suszonej krajanki buraków cukrowych Minimalna 

zawartość wilgoci: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do  

zera w wyniku fermentacji (kwasem mlekowym). 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl , jeżeli 

> 5%; wilgotności < 82% lub >82%. 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

cd. 4. Rośliny bulwiaste, korzeniowe i ich produkty pochodne. 

 

 

Nazwa Opis Obowiązkowa deklaracja 

Wysłodki buraczane 
prasowane 

 (z buraków cukrowych) 

 

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i 
mechanicznie wyciskanej krajanki buraków cukrowych. Maksymalna 
zawartość wilgoci: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do zera 
w wyniku fermentacji (kwasem mlekowym). 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, 

jeżeli > 5 % w suchej masie  

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub  

> 82 %. 

Wysłodki buraczane 
prasowane, melasowane 

 (z buraków cukrowych) 

 

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i 
mechanicznie wyciskanej krajanki buraków cukrowych z dodatkiem 
melasy. Maksymalna zawartość wilgoci: 82 %. Zawartość cukru jest 
niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwasem mlekowym). 

 

Wysłodki buraczane 
suszone (z buraków 
cukrowych) 

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i 
suszonej krajanki buraków cukrowych. 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, 
jeżeli > 3,5 % w suchej masie  

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, 
jeżeli > 10,5 %. 

Wysłodki buraczane 
suszone melasowane (z 
buraków cukrowych) 

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej 

wodą i suszonej krajanki buraków cukrowych, z dodatkiem melasy. 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, 
jeżeli > 3,5 % w suchej masie 

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę. 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

Nazwa Opis Obowiązkowa deklaracja 

Syrop cukrowy Produkt uzyskiwany w drodze przetwarzania cukru 
lub melasy. 

Cukier całkowity w przeliczeniu na 
sacharozę 

Wilgotność, jeżeli > 35 %. 

Części buraków 
(cukrowych), 
gotowane 

Produkt wytwarzania spożywczego syropu z 
buraków cukrowych , który może być wyciskany lub 
suszony. 

Jeżeli suszone: zawartość popiołu 
nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % 
w suchej masie . Jeżeli wyciskane:  

zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 
HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie  

wilgotność, jeżeli < 50 %. 

Fruktooligosacharydy  Produkt uzyskiwany z cukru z buraków cukrowych 
w drodze procesu enzymatycznego. 

Wilgotność, jeżeli > 28 %. 

cd. 4. Rośliny bulwiaste, korzeniowe i ich produkty pochodne. 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

7.Inne rośliny, algi i ich produkty pochodne. 

Nazwa Opis Obowiązkowa deklaracja 

Melasa z trzciny cukrowej Produkt o konsystencji syropu uzyskiwany 
podczas wytwarzania lub rafinowania cukru z 

Saccharum L. 

Cukier całkowity w przeliczeniu na 
sacharozę 

wilgotność, jeżeli > 30 %. 

 

Melasa z trzciny cukrowej, 
częściowo odcukrzona 

 

Produkt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji 
sacharozy z melasy z trzciny cukrowej przy 

użyciu wody. 

 

Cukier całkowity w przeliczeniu na 
sacharozę.  

wilgotność, jeżeli > 28 %. 

 

Cukier z trzciny cukrowej 
[sacharoza] 

 

Cukier ekstrahowany z trzciny cukrowej przy 
użyciu wody. 

Sacharoza 

Wysłodki z trzciny cukrowej Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji cukru 
z trzciny cukrowej przy użyciu wody. Zawiera 

głównie włókno. 

 

Włókno surowe 
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USTAWA 
z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  

(Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045)  

Opracowano na podstawie Dz. U. z 2006r. Nr 144, 
poz. 1045, z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372,  
Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 
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USTAWA 
z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  

(Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045) 

Ustawa określa min.: 
1) właściwość organów w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz oraz 

dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, określonych w 
przepisach: 

a) rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12.01.2005 r. 

ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz, 
b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w 
żywieniu zwierząt, 

c) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 

przeprowadzanych 
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt, 
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USTAWA 
z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  

(Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045) 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 

Ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, 
kontroli i zwalczania niektórych przenośnych 
gąbczastych encefalopatii (gąbczasta encefalopatia 

bydła, popularnie nazywana chorobą szalonych krów). 

 

Klasyczny obraz krowy chorej na BSE.  
Zwierzę nie jest w stanie wstać.  
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USTAWA 
z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  

(Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045) 

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania 
pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, 
dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 
83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 
2004/217/WE z uwzględnieniem zasad, obowiązków wymagań, 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającym ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury  
w zakresie bezpieczeństwa żywności. 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6.02.2012 r. 
w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  

(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 203)  

 Data obowiązywania: 08.03.2012r. 

 Uwagi: pkt 11 w sekcji VI załącznika nr 1 do rozporządzenia 
wchodzi w życie z dniem 22.02.2012 r. 

Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia załącznika nr 1 i 2 do 
dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach 
zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 140 z 30.05.2002, str. 10, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 3, z późn. 
zm.). 
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USTAWA 
z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  

(Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045) 

Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach są określone w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Sekcja I. Zanieczyszczenia nieorganiczne i związki azotu. 

1. Ołów – 10 mg/kg. 
2. Rtęć – 0,1 mg/kg. 
3. Kadm – 1 mg/kg. 
4. Arsen – 2 mg/kg. 
5. Azotyny -  rozporządzenie nie określa zawartości tych związków w 
produktach i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny 
cukrowej, a także produktów i produktów ubocznych otrzymanych w 
wyniku produkcji skrobi. 
Sekcja II. Mykotoksyny 
1. Aflatoksyna B1 – 0,02 mg/kg 
Sekcja III. Toksyny właściwe dla roślin 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
6.02.2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w 

paszach  
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 203) 

Sekcja IV. Związki z grupy węglowodorów chlorowanych (z wyjątkiem 

dioksyn i PCBs). 

Sekcja V. Dioksyny i PCB. 

Sekcja VI. Szkodliwe zanieczyszczenia biologiczne. 

Sekcja VII. Dodatki paszowe, których obecność wskutek 

nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego jest dozwolona 

w paszy, dla której nie są one przeznaczone. 
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REGULACJE DOTYCZĄCE 
POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 

23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości 

pestycydów w żywności i paszy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na 

ich powierzchni, zmieniające dyrektywę 

Rady 91/414/EWG 
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ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 

23 lutego 2005 r. 

Rozporządzenie stosuje się do produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

spożywanych w stanie świeżym, 
przetworzonym, wchodzącym w skład 
żywności lub paszy w których lub na 

powierzchni których mogą być obecne 
pozostałości pestycydów. 

Rozporządzenie to przewiduje wydanie 
szeregu załączników – obecnie istnieją już 

cztery. 
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ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 

23 lutego 2005 r. 

Zmienione przez: 
M1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. 
M2 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. 
M3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. 
M4 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 299/2008 

z dnia 11 marca 2008 r. 
M5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. 
M6 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. 
M7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 822/2009z dnia 27 sierpień 2009 r. 
M8 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1050/2009 z dnia 28 październik 2009 r. 
M9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1097/2009 z dnia 16 listopad 2009 r. 
M10 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 304/2010 z dnia 09 kwiecień 2010 r. 
M11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 459/2010 z dnia 27 maj 2010 r. 
M12 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)  NR 600/2010 z dnia 08 lipiec 2010 r. 
M13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 750/2010 z dnia 07.lipiec 2010  r. 
M14 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 765/2010 z dnia 25 sierpień 2010  r. 
M15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 893/2010 z dnia 08 październik 2010 r. 
Istnieją późniejsze zmiany rozporządzenia. 
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ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 

23 lutego 2005 r. 

 
Załącznik nr I – zawiera wykaz 315 produktów spożywczych i 

paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne 
poziomy pozostałości pestycydów (NDP). 

Załącznik ten zawiera między innymi takie produkty jak: 
warzywa i owoce  świeże i mrożone, nasiona roślin 

strączkowych, nasiona i owoce oleiste, zboża, herbatę, kawę, 
kakao, chmiel suszony, przyprawy, rośliny cukrodajne ( burak 
cukrowy i trzcina cukrowa oraz cykorię podróżnik korzenie), 
produkty pochodzenia zwierzęcego, zwierzęta lądowe, ryby, 
skorupiaki, mięczaki, uprawy używane wyłącznie do pasz. 
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ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 
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Załącznik II ( ok.250 pestycydów ) i III ( ok. 
470 pestycydów) zawierają najwyższe 

dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów 
dla produktów wymienionych  w załączniku I. 

Zał. IV zawiera listę ok. 50 pestycydów, dla 
których nie jest wymagane określanie NDP ze 

względu na ich małe zagrożenie. 
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Dziękuję za 
uwagę 


