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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych2)
Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn.
zm.3)) oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 i Nr 219,
poz. 1629, z 2008 r. Nr 93, poz. 595 oraz z 2009 r.
Nr 160, poz. 1271) w § 29 wprowadza się następujące
zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nazwy: sok owocowy, sok owocowy z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczony sok
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają
dyrektywę Komisji 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r.
zmieniającą dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się
do soków owocowych i niektórych podobnych produktów
przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 212
z 15.08.2009, str. 42).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234,
poz. 1570, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 21,
poz. 105 i Nr 60, poz. 372.

owocowy (koncentrat owocowy, koncentrat
soku owocowego), sok owocowy w proszku,
nektar owocowy są stosowane w oznakowaniu
produktów spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie dotyczącym jakości handlowej soków i nektarów owocowych.”;
2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku umieszczonego w opakowaniu
soku owocowego otrzymanego z mieszaniny
soku owocowego i soku owocowego otrzymanego z soku zagęszczonego oraz nektaru
owocowego otrzymanego w całości lub części
z jednego lub więcej zagęszczonych soków
lub zagęszczonych przecierów w pobliżu nazwy środka spożywczego podaje się, w sposób czytelny i wyróżniający się od tła, odpowiednio informację „z soku zagęszczonego
(soków zagęszczonych)”, „częściowo z soku
zagęszczonego
(soków
zagęszczonych)”,
„z zagęszczonego przecieru (przecierów zagęszczonych)”, „częściowo z zagęszczonego
przecieru (przecierów zagęszczonych)” —
w zależności od stosowanych zagęszczonych
składników.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

