
Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. 

Poz. 474 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1) 

z dnia 23 marca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów 

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 669, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące stosowania do napojów zawierających dwutlenek 

węgla, znajdujących się pod ciśnieniem powyżej 1 bara i w temperaturze 20°C, szklanych butelek i zamknięć typowych 

dla wina musującego. 

§ 2. Do napojów, o których mowa w § 1, można stosować szklane butelki i zamknięcia określone w art. 69 ust. 1 

lit. a i b rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy 

wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń 

geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz.  

UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.), jeżeli nie wprowadzają konsumentów w błąd co do prawdziwego charakteru 

danego napoju, w szczególności przez jego oznakowanie i prezentację, a także pozwalają na odróżnienie napoju niebędą-

cego wyrobem winiarskim od wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 ustawy z  dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie 

i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104). 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegóło-

wych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich (Dz. U. Nr 87, poz. 489). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, 1662 i 1722 oraz z 2015 r. poz. 211. 




