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Wymagania jakościowe dla cukru, melasu i 
wysłodków  w aspekcie obowiązujących 
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                                  Barbara Gajewnik 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 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 

20grudnia 2001 r. dotycząca niektórych rodzajów cukrów 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej 

niektórych półproduktów i  produktów przemysłu cukrowniczego  

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

 
Zawiera szczegółowe wymagania w zakresie jakości 

handlowej 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 

inwertowanego 

 

Zawartość: suchej substancji, % ≥ 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 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólną organizację rynków produktów 

rolnych oraz uchylające rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 922/72,  

(WE) nr 1037/2001 i (WE) 1234/2007 
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

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; syropy inulinowy; 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, produktów z  przetworzonych owoców i warzyw, 

bananów, wina, drzew i innych żywych roślin i produktów kwiaciarstwa, tytoniu, wołowiny i cielęciny, 

mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, jaj, mięsa drobiowego, a 

także rozporządzenie to ustanawia szczególne środki w stosunku do następujących 

sektorów: alkoholu etylowego, produktów pszczelich oraz jedwabników.  

Rozporządzenie łącznie zawiera 14 załączniki . 
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

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. 

 



9 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

 

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. 

 



10 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 Cukier biały o standardowej jakości musi charakteryzować się: 

  dobrą jakością, zgodną z prawem, dobrymi zwyczajami i praktyką kupiecką; 

suchy, sypki, w formie jednorodnych granulowanych kryształów, 

  minimalna polaryzacja: 99,7ºZ, 

  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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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 

ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń 

w środkach spożywczych 

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 

 

 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 oraz 

specyfikacji  koncernów Coca-Cola i PEPSICO 

Metale ciężkie 

 

Codex Alimentarius  

(2001) 

Specyfikacja koncernu: 

Coca-Cola  PEPSICO 

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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Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225  
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 dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa: 

1. Wymagania zdrowotne żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach UE;  

2. Wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny:  

 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 (Dz. Urz. UE 

L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319),  

 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. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4), 

 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 (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 

45, str. 200),  

4. Wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności – w zakresie 

nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 882/2004.  
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Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 

Żywnością (środkiem spożywczym) jest 

każda substancja lub produkt w rozumieniu 

art. 2 rozporządzenia nr 178/2002.  

Produkty niespełniające wymagań prawa 

żywnościowego nie mogą być oznakowane i 

wprowadzane do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jako żywność.  
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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 09.12.2010 r. 

W rozporządzeniu tym wymienione są środki spożywcze, do których 

mogą być stosowane dwutlenek siarki i siarczyny oraz ich 

maksymalne poziomy. 

 
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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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 

 

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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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  
(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 

 

Rozporządzenie (UE) nr 575/2011 traci moc.  

 

Stosowanie katalogu przez podmioty działające na rynku pasz 

jest dobrowolne. Nazwa materiału paszowego wymienionego w 

części C (WYKAZ MATERIAŁÓW PASZOWYCH) może być jednak 

stosowana wyłącznie w przypadku materiału paszowego spełniającego 

wymogi danej pozycji.  

Wszystkie pozycje w wykazie materiałów paszowych w części C 

są zgodne z ograniczeniami dotyczącymi stosowania materiałów 

paszowych zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii. 

Podmioty działające na rynku pasz, stosujące materiał paszowy 

Wpisany do katalogu, zapewniają zgodność tego materiału z art. 4 

rozporządzenia (WE) nr 767/2009.  
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2009 z 

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

rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające 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  

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 

„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. 

 

„Mieszanka paszowa” oznacza mieszaninę złożoną z co najmniej dwóch materiałów 

paszowych, zawierającą dodatki paszowe lub ich niezawierająca, przeznaczoną do 

doustnego karmienia zwierząt, w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub 

uzupełniających.  
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  
(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 

Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia 

(WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady, materiały 

paszowe są wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich 

procesu produkcyjnego i stosowania substancji pomocniczych w 

przetwórstwie, o ile w katalogu nie została ustalona określona 

maksymalna zawartość. 

Substancje zabronione do stosowania w paszy nie są obecne; dla tych 

substancji nie ustanawia się maksymalnej zawartości. W interesie 

przejrzystości materiały paszowe zawierające tolerowane pozostałości 

są opatrywane odpowiednimi informacjami dostarczonymi przez 

podmioty działające na rynku pasz w kontekście zwykłych transakcji 

handlowych.  
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  
(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 

Konkretna maksymalna zawartość dla zanieczyszczeń chemicznych i 

substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie jest 

ustanowiona albo w opisie procesu w części B (GLOSARIUSZ 

PROCESÓW), albo w opisie materiału paszowego w części C (WYKAZ 

MATERIAŁÓW PASZOWYCH), albo na końcu kategorii w części C.  

O ile w części C nie jest ustanowiona konkretna maksymalna 

zawartość, maksymalna zawartość ustanowiona w części B dla danego 

procesu ma zastosowanie do każdego materiału paszowego 

wymienionego w części C, o ile opis tego materiału paszowego zawiera 

odniesienie do tego procesu oraz o ile dany proces jest zgodny z 

opisem w części B.  
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  
(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 

Część C (NR 68/2013) – 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. 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  

(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 
4. Rośliny bulwiaste, rośliny 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% w suchej masie;  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. 

Może zawierać maksymalnie: 0,5 % substancji 

przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień,  2 % 

siarczanów, 0,25 % siarczynów. 

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. Może zawierać 

maksymalnie: 2 % siarczanów, 0,25 % siarczynów. 

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, zawierający krajankę buraków 

cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier. Minimalna 

wilgotność: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do  

zera w wyniku fermentacji (kwas mlekowy). 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl , jeżeli 

> 5%; wilgotności < 82% lub >92% 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  

(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

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

 
Nazwa Opis Obowiązkowa deklaracja 

Wysłodki buraczane 

prasowane 

 (z buraków 

cukrowych) 

 

Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków 

cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie 

wyciskany. Maksymalna wilgotność: 82 %. Zawartość cukru  

jest niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwas mlekowy). 

Może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów.  

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, zawierający krajankę buraka 

cukrowego, 

z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany,  

z dodatkiem melasy. Maksymalna wilgotność: 82 %. Zawartość 

cukru 

spada w wyniku fermentacji (kwas mlekowy). Może zawierać  

maksymalnie 1 % siarczanów.  

Wysłodki buraczane 

suszone (z buraków 

cukrowych) 

Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków 

cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie 

wyciskany i suszony. Może zawierać maksymalnie 2 % siarczanów.  

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, zawierający krajankę buraków 

cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie 

wyciskany i suszony, z dodatkiem melasy. Może zawierać  

maksymalnie: 0,5 % substancji przeciwpieniących, 2 % siarczanów. 

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 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  

(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 

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

Nazwa Opis Obowiązkowa deklaracja 

Syrop cukrowy Produkt uzyskiwany w drodze przetwarzania  

cukru lub melasy. Może zawierać maksymalnie:  

0,5 % siarczanów, 0,25 % siarczynów. 

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 % 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013  

z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie katalogu materiałów paszowych  

(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 
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.  Może zawierać maksymalnie: 
0,5 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % 

środków usuwających kamień,  3,5 % 
siarczanów, 0,25 % siarczynów. 

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 

Bagassa [wytłoczyny] z 
trzciny cukrowej 

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

głównie włókno. 

 

Włókno surowe 
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach   

 (Dz. U. 2014 poz. 398) 
Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz1378) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

 

1) ustawą z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 899),  

2) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97),  

3) ustawą z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 372),  

4) ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. Nr 47, poz. 278),  

5) ustawą z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 230, poz. 1511),  

6) ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110),  

7) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. poz. 1007),  

8) ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 29),  

9) ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) oraz zmian 

wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 marca 2014 r.  
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach określa min.:  

 (Dz. U. 2014 poz. 398) 

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 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny 

pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1), 

b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w 

żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 29; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238),  

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 (Dz. Urz. UE L 165 z 

30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 

200),  
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach określa min.:  

 (Dz. U. 2014 poz. 398) 
 

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), 

 

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 (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009) –  

z uwzględnieniem zasad, obowiązków i wymagań, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 

178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.).  
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

paszach określa min.:  

 
  
2) zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych, obrotu nimi, a także 

wymagania dotyczące ich jakości i sposób sprawowania nadzoru nad tymi 

paszami oraz ich urzędowej kontroli, 

 

3) wymagania dotyczące higieny pasz i wprowadzania  ich do obrotu, 

sposób sprawowania nadzoru nad tymi paszami oraz ich urzędowej kontroli, 

w zakresie nieuregulowanym w przepisach wymienionych w pkt. 
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Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości 

substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. 2014 poz. 206) 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku 

do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 

lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 203), z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w 

paszach (Dz. U. poz. 883); 

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych 

w paszach (Dz. U. poz. 253); 

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w 

paszach (Dz. U. poz. 900). 
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Załącznik  nr 1 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. (poz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 

1045, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

1. Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach są 

określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. Zawartość niektórych substancji niepożądanych w paszy, po której 

stwierdzeniu podejmuje się działania, o których 

mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, oraz 

rodzaje tych działań w odniesieniu do określonej substancji 

niepożądanej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia , z wyjątkiem pkt 11 w sekcji VI załącznika nr 1 do 

rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. (poz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach: 

 
Sekcja I. Zanieczyszczenia nieorganiczne i związki azotu (Materiały paszowe) 

Lp. Substancja niepożądana  
Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca 

paszy o zawartości wilgoci 12% 

1 ARSEN 
2 

2 KADM 
1 

3 OŁÓW 
10 

4 RTĘĆ 
0,1 

5 AZOTYNY (III) - 
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Załącznik nr 1  do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. (poz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach: 

 
Sekcja II. Mykotoksyny (Materiały paszowe) 

Lp. Substancja niepożądana  
Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) 

odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12% 

1 Aflatoksyny B1 0,02 
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Załącznik  nr 1 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. (poz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach: 

 
Sekcja V. Dioksyny i PCB (Materiały paszowe) 

Substancja niepożądana  

Maksymalna zawartość w ng 

WHO-PCDD/F-TEQ/ kg (ppt)1) 

odpowiadająca paszy o zawartości 

wilgoci 12% 

Dioksyny (suma polichlorowanych 

dibenzo-para –dioksyn (PCDD) 

i polichlorowanych dibenzo-furanów 

(PCDF) wyrażona w równoważnikach 

toksyczności Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu 

WHO – TEF (współczynniki 

równoważności toksycznej), 20052)) 

0,75 
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Załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. (poz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

Sekcja V. Dioksyny i PCB (Materiały paszowe) 

Substancja niepożądana  

Maksymalna zawartość w ng 

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/ kg (ppt)1) 

odpowiadająca paszy o zawartości 

wilgoci 12% 

Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

(suma polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn 

(PCDD),polichlorowanych dibenzofuranów 

(PCDF) i polichlorowanych bifenyli (PCB) 

wyrażona w równoważnikach 

toksyczności Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu 

WHO-TEF (współczynniki równoważne 

toksyczności), 20052)) 

1,25 
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Załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. (poz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

Sekcja V. Dioksyny i PCB (Materiały paszowe) 

Substancja niepożądana  

Maksymalna zawartość w μg/kg (ppb) 

odpowiadająca paszy o zawartości 

wilgoci 12%1) 

Niedioksynopodobne PCB (suma PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 

i PCB 180 (ICES –61)) 
10 

 

Objaśnienia: 
1) Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że 

wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy 

oznaczalności. 
2) Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i 

dioksynopodobnych PCB: WHO – TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, na 

podstawie wniosków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – spotkanie ekspertów 

Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w 

czerwcu 2005 r. 
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Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. (poz. 206) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZY, PO KTÓREJ 

STWIERDZENIU PODEJMUJE SIĘ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 3 USTAWY Z 

DNIA 22 LIPCA 2006 R. O PASZACH, ORAZ RODZAJE TYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO 

OKREŚLONEJ SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANEJ 

Sekcja: Dioksyny i PCB (Materiały paszowe) 

Substancja niepożądana  

Próg podejmowania 

działań w ng WHOPCDD/ 

F-TEQ/kg (ppt)2) 

odpowiadający paszy o 

zawartości wilgoci 12% 

Uwagi i dodatkowe 

informacje (np. charakter 

badań, które mają zostać 

przeprowadzone) 

Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para- 

-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzo-furanów 

(PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników 

równoważności toksycznej), 20051)) 

0,5 3) 
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Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 

października 2013 r. (poz. 206) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 

Sekcja: Dioksyny i PCB (Materiały paszowe) 

Substancja niepożądana  

Próg podejmowania działań w ng 

WHOPCDD/F-TEQ/kg (ppt)2) 

odpowiadający paszy o 

zawartości wilgoci 12% 

Uwagi i dodatkowe 

informacje (np. charakter 

badań, które mają zostać 

przeprowadzone) 

Dioksynopodobne PCB (suma 

polichlorowanych bifenyli (PCB) 

wyrażona w równoważnikach 

toksyczności Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu 

WHO-TEF (współczynników równoważnych 

toksyczności), 20051)) 

0,35 3) 

Objaśnienia: 
1) Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB: 

WHO-TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, na podstawie wniosków Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) – spotkanie ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w 

Genewie w czerwcu 2005 r.  
2) Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla 

poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności. 
3) Identyfikacja źródła zanieczyszczenia oraz podjęcie, w miarę możliwości, odpowiednich działań w celu zredukowania lub 

zlikwidowania źródła zanieczyszczenia. 
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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 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

Rozporządzenie to ustanawia zharmonizowane 

przepisy wspólnotowe i 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. 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w celu 

ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i  

paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów, 

 

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. 

poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe 

dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do 

wymienionego rozporządzenia, 

 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. 

ustanawiające załącznika VII zawierający wykaz kombinacji substancji czynnej 

produktu objętych odstępstwem odnośnie do zastosowania fumiganatów do 

produktów po zbiorach, 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008                  

z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w 

żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 

powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych 

Komisji, 

 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w odniesieniu do załączników II, III, IV dotyczących najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz 

na ich powierzchni,  

 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające 

załączniki II i III do rozporządzenia  (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 

niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni, 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 899/2012 z dnia 21 września 2012 r. 

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 

pozostałości dla acefatu, alachloru, anilazyny, azocyklotyny, benfurakarbu, 

butylatu, kaptafolu, karbarylu, karbofuranu, karbosulfanu, chlorfenapyru, 

chlortaldimetylu, chlortiamidu, cyheksatyny, diazynonu, dichlobenilu, dikofolu, 

dimetipinu, dinikonazolu, disulfotonu, fenitrotionu, flufenzyny, furatiokarbu, 

heksakonazolu, laktofenu, mepronilu, metamidofosu, metoprenu, monokrotofosu, 

monuronu, oksykarboksyny, oksydemetonu metylowego, parationu metylowego, 

foratu, fosalonu, procymidonu, profenofosu, propachloru, chinchloraku, 

kwintocenu, tolilfluanidu, trichlorfonu, tridemorfu i trifluraliny w określonych 

produktach lub na ich powierzchni oraz zmieniające to rozporządzenie poprzez 

ustanowienie załącznika V zawierającego wykaz wartości wzorcowych, 

 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2013  z dnia 11 marca 2013 r. 

zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do uzupełnień i zmian dotyczących 

produktów objętych tym załącznikiem, 
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Rozporządzenia zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 

396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych 

produktach oraz na ich powierzchni 

 
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. 

zmieniające załączniki II i III (azoksystrobiny i fludioksonilu), 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

zmieniające załączniki II, III, IV (azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, 

cypropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu), 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 

2009 r. zmieniające załączniki II i III (azoksystrobiny, acetamipridu, 

chlomazonu, cyflufenamidu, benzoesanu emamektyny, famoksadonu, 

tleneku fenbutatinu, flufenoksuronu, fluopikolidu, indoksakarbu, joksynilu, 

mepanipirynu, protiokonazolu, pirydalilu, tiakloprydu i trifloksystrobiny), 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. 

zmieniające załącznik II (dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, 

metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metyloweg, 

procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny), 
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Rozporządzenia zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 

396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych 

produktach oraz na ich powierzchni 

 
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 

kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II (2-fenylfenolu), 

 Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 765/2010 z dnia 25 

sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III (chlorotalonilu, 

klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, 

nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu),  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2010 z dnia 8 

października 2010 r. zmieniające załączniki II i III 

(acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, 

fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, 

karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i 

tiofanatu metylowego), 
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Rozporządzenia zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 

396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych 

produktach oraz na ich powierzchni 

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające załączniki 

II i III (aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, 

fomesafenu, metabenzotiazuronu,vmetydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające załącznik III 

(chlorantraniliprolu (DPX E- 2Y45)), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające załączniki II 

i III (abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, 

proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i 

trifloksystrobiny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające załączniki II 

i III (benalaksylu, boskalidu, buprofezyny, karbofuranu, karbosulfanu, cypermetryny, 

fluopikolidu, heksytiazoksu, indoksakarbu, metaflumizonu, metoksyfenozydu, parakwatu, 

prochlorazu, spirodiklofenu, protiokonazolu i zoksamidu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające załączniki 

II i III (bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, 

pirymetanilu i tebukonazolu), 

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające 

załączniki II i III (kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu 

metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu), 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr z 812/2011 dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające 

załącznik III (dimetomorfu, flupikolidu, mandipropamidu, metrafenonu, nikotyny i 

spirotetramatu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające 

załączniki II i III (acekwinocylu, benzoesanu emamektyny, etametsulfuronu metylowego, 

flubendiamidu, fludioksonilu, krezoksymu metylowego, metoksyfenozydu, nowaluronu, 

tiakloprydu i trifloksystrobiny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające 

załączniki II i III (acetamiprydu, bienylu, kaptanu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, 

cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, ditiokarbaminianów, 

epoksykonazolu, etefonu, flutriafolu, fluksapyroksadu, izopyrazamu, propamokarbu, 

pyraklostrobiny, pirymetanilu i spirotetramatu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające załączniki 

II i III (amidosulfuronu, azoksystronbiny, bentazonu, biksafenu, cyprokonazolu , fluopyramu, 

imazapiku, malationu, propikonazolu i spinosadu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 322/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające 

załączniki II i III (klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające załączniki II 

i III (bifenazanu, bifentryny, boskalidu, kadusafosu, chlorantraniliprolu, chlorotalonilu, 

klotianidyny, cyprokonazolu, deltametryny, dikamby, difenokonazolu, dinokapu, etoksazolu, 

fenpyroksymatu, flubendiamidu, fludioksonilu, glifosatu, metalaksylu-M, meptyldinokapu, 

nowaluronu, tiametoksamu oraz triazofosu), 



51 

Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. 

zmieniające załącznik III (spinetoram (XDE-175)), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające 

załączniki II i III (bifenazatu, kaptanu, cyprodynilu, fluopikolidu, heksytiazoksu, 

izoprotiolanu, metaldehydu, oksadiksylu i fosmetu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2012 z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające załączniki II i III (acibenzolaru-s- metylu, amisulbromu, cyazofamidu, 

diflufenikanu, dimoksystrobinu, metoksyfenozydu i nikotyny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. 

zmieniające załączniki II, III i IV (2-fenylofenolu, ametoktradyny, szczepów 

Aureobasidium pullulans DSM 14940 i DSM 14941, cyprokonazolu, 

difenokonazolu, ditiokarbaminianów, folpetu, propamokarbu, spinosadu, 

spirodiklofenu, tebufenpyradu i tetrakonazolu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2013  z dnia 18 stycznia 2013 r. 

zmieniające załączniki II i III (dimetomorf, indoksakarb, pyraklostrobina i 

trifloksystrobina), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2013 z dnia 14 marca 2013 r. 

zmieniające załączniki II i III (chlorantraniliprolu, fludioksonilu i proheksadionu), 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające 

załączniki II i III (aminopyralidu, bifenazatu, kaptanu, fluazynamu, fluopikolidu, folpetu, 

krezoksymu metylowego, pentiopiradu, proquinazydu, pirydatu i tembotrionu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające 

załączniki II i III  (benzoesanu emamektyny, etofenproksu, etoksazolu, flutriafolu, 

glifosatu, fosmetu, piraklostrobiny, spinosadu i spirotetramatu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 500/2013 z dnia 30 maja 2013 r. zmieniające 

załączniki II, III i IV (acetamiprydu, Adoxophyes orana granulovirus – szczep BV-0001, 

azoksystrobiny, klotianidyny, fenpyrazaminy, heptamaloksyloglukanu, metrafenonu, 

Paecilomyces lilacinus szczep 251, propikonazolu, chizalofopu-P, spiromesifenu, 

tebukonazolu, tiametoksam), 

 Rozporządzenie komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.  zmieniające 

załączniki II i III (2,4-DB, dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny), 

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające 

załączniki II, III i V (difenyloaminy),  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające 

załączniki II, III i V (klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, 

iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i 

tepraloksydimu), 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające 

załączniki II i III (acekwinocylu, biksafenu, diazynonu, difenokonazolu, etoksazolu, 

fenheksamidu, fludioksonilu, izopyrazamu, lambda-cyhalotryny, profenofosu i 

protiokonazol), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. 

zmieniające załączniki II i III (8- hydroksychinoliny, cyprokonazolu, cyprodynilu, 

fluopyramu, nikotyny, pendimetalinu, pentiopiradu i trifloksystrobiny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające 

załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (bitertanolu, 

chlorfenwinfosu, dodyny i winklozoliny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające 

załączniki II, III i V (2,4-D, beflubutamidu, cyklanilidu, dinikonazolu, florasulamu, 

metolachloru, S-metolachloru, milbemektyny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające 

załączniki II i III (aminopyralidu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, mepikwatu, 

metalaksylu-M, propamokarbu, pyriofenonu i chinoksyfenu), 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. 

zmieniające załącznik II (dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. 

zmieniające załączniki II i III (cyromazyny, fenpropidyny, formetanatu, 

oksamylu i tebukonazolu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. 

zmieniające załączniki II, III i V (bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, 

fludioksonilu i tiobenkarb), 

 Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 87/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. 

zmieniające załączniki II, III i V (acetamipridu, butralinu, chlortoluronu, 

daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu, pirymetalinu oraz trineksepak), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2014 z dnia 21 marca 2014 r. 

zmieniające załączniki II, III i V (foramsulfuronu, azymsulfuronu, jodosulfuronu, 

oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu, imazosulfuronu, propamokarbu, 

bifenazatu, chloroprofamu i tiobenkarbu), 
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Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości w określonych produktach lub na ich powierzchni 
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające 

załączniki II i III (fenarimolu, metaflumizonu i teflubenzuronu),  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające 

załączniki II i III (fenpyroksymatu, flubendiamidu, izopyrazamu, 

krezoksymu metylu, spirotetramatu i tiakloprydu), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające 

załączniki II i III (bentiowalikarbu, cyjazofamidu, cyhalofopu butylowego, 

forchlorfenuronu, pimetrozyny i siltiofamu),  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. 

zmieniające załączniki II i III (ametoktradyny, azoksystrobiny, cykloksydymu, cyflutryny, 

dinotefuranu, fenbukonazolu, fenwaleratu, fludioksonilu, fluopyramu, flutriafolu, 

fluksapyroksadu, glufosynatu amonowego, imidachloprydu, indoksakarbu, MCPA, 

metoksyfenozydu, pentiopiradu, spinetoramu i trifloksystrobiny), 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

zmieniające załączniki III i IV (olejku pomarańczowego, Phlebiopsis gigantea, 

kwasu giberelinowego, Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, wirusa 

polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera 

exigua, Bacillus firmus I-1582, kwasu S-abscysynowego, kwasu L-askorbinowego i 

wirusa polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera). 
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Pozostałości wybranych pestycydów i najwyższe dopuszczalne 

poziomy pozostałości  dla roślin z grupy cukrodajnych [mg/kg] wg 

rozporządzenia (WE 396/2005)  

NAZWA PESTYCYDU 
ROŚLINY  

CUKRODAJNE  
BURAK CUKROWY 

 (KORZEŃ) 
TRZCINA  

CUKROWA 

CYPERMETRYNA  1 0,05 

CYFLUTRYNA  0,5 0,02 

CHINOMERAK 
 
 

0,5 0,1 

CHIZALOFOP, W TYM CHIZALOFOP-P 0,1 0,05 

CHLOROPIRYFOS 0,2 0,05 

CHLORYDAZON 0,5 0,1 

CYKLOKSYDYM  0,5 0,05 

CYPERMETRYNA  1 0,05 

DELTAMETRYNA 0,5 0,05 

DESMEDIFAM 0,01 0,01 0,01 

DIMETOAT  1 0,02 
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Pozostałości wybranych pestycydów i najwyższe dopuszczalne 

poziomy pozostałości  dla roślin z grupy cukrodajnych [mg/kg] wg 

rozporządzenia (WE 396/2005) 

 
NAZWA PESTYCYDU 

 

 
ROŚLINY  

CUKRODAJNE  

 
BURAK CUKROWY 

 (KORZEŃ) 

 
TRZCINA  

CUKROWA 

EPOKSYKONAZOL 0,1 0,05 

ESFENWALERAT  0,02 

ETOFUMESAT 0,5 0,05 

FENMEDIFAM 

FENPROPIMORF 0,1 0,05 

FLUAZYFOP- P-BUTYLOWY 0,5 0,05 

FLUSILAZOL 0,05 0,02 

GLIFOSAT 15 0,1 

HYMEKSAZOL 0,1 0,05 

IMIDAKLOPRYD 0,5 0,05 

KLETODYM  0,5 0,1 

KLOPYRALID 1 0,05 

KREZOKSYM METYLU 0,05 0,05 0,05 

LAMBDA CYHALOTRYNA 0,02 0,05 

LENACYL 0,1 
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Pozostałości wybranych pestycydów i najwyższe dopuszczalne 

poziomy pozostałości  dla roślin z grupy cukrodajnych [mg/kg] wg 

rozporządzenia (WE 396/2005) 

 
NAZWA PESTYCYDU 

 

 
ROŚLINY 

 CUKRODAJNE  

 
BURAK CUKROWY 

 

 (KORZEŃ) 

 
TRZCINA  

CUKROWA 

METAMITRON 0,2 0,1 

PIRAKLOSTROBINA  0,2 0,02  

PIRYMIKARB  0,5 0,05 

PROPACHIZAFOP 0,1 0,05 

PROPINEB 25 

TEBUKONAZOL 0,05 

TEFLUTRYNA 0,05 

TETRAKONAZOL  0,05 0,02 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. 

ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów 

urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, str. 1) 

 (Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 Zmienione przez: Rozporządzenie Komisji (UE) 

 nr 278/2012 z dnia 28 marca 2012 r.  

 (Dz.U. L 91 z 29.3.2012, str. 8) 

Zgodnie z rozporządzeniem: 

1. Pobieranie próbek do celów urzędowej kontroli pasz, w 

zakresie oznaczania składników, dodatków oraz 

niepożądanych substancji, z wyjątkiem pozostałości 

pestycydów i mikroorganizmów, przeprowadzane jest 

zgodnie z metodami opisanymi w załączniku I.  

2. Przygotowanie próbek do analizy i wyrażanie wyników 

odbywa się zgodnie z metodami opisanymi w załączniku II.  
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. 

ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów 

urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, str. 1) 

 (Tekst mający znaczenie dla EOG)  

3. Badania do celów urzędowej kontroli pasz przeprowadzane są z 

wykorzystaniem metod określonych w załącznikach III (Metody analizy 

składu materiałów i mieszanek paszowych), IV (Metody analizy do 

celów kontroli poziomu dopuszczonych dodatków w paszach), V 

(Metody analizy do celów kontroli zawartości niepożądanych substancji 

w paszach) oraz VI (Metody analizy dotyczące oznaczania składników 

pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz). 

 
 

4. Określone w załączniku VIII metody analizy mające na celu kontrolę 

nielegalnej obecności w paszach dodatków, które już nie są 

dopuszczone, stosowane są do celów potwierdzania.  
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Dziękuje za uwagę … 


