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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y
uniemo˝liwiajàcego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpoÊredniej konsumpcji

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu

paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje: 

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64,
Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638. 

§ 1. 1. Owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprze-
da˝y, które zosta∏y przeznaczone do zagospodarowa-
nia na cele okreÊlone w art. 30 ust. 1 lit. a tiret 4 i 5
oraz lit. c i d oraz w ust. 2 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 2200/96 z dnia 28 paêdziernika 1996 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. Urz.
WE L 297 z 21.11.1996 r., str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 55):

1) oznacza si´ poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu informacji wskazujàcej, ˝e owoce i warzy-
wa nie sà przeznaczone do obrotu lub bezpoÊred-
niej konsumpcji oraz

2) zabezpiecza si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy wpro-
wadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub
bezpoÊredniej konsumpcji poprzez ich trwa∏e po-
zbawienie wymagaƒ jakoÊci handlowej, wykonujàc
w szczególnoÊci jednà z nast´pujàcych czynnoÊci:

a) rozdrobnienie,

b) zmia˝d˝enie,

c) wielokrotne przesypanie,

d) zastosowanie Êrodków chemicznych, trwale
barwiàcych lub zmieniajàcych zapach na nie-
swoisty, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi
i zwierzàt.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, doko-
nuje si´ w obecnoÊci wojewódzkiego inspektora jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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