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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych sk∏adników wspomagajàcych i sk∏adników pochodzenia
rolniczego wytworzonych metodami innymi ni˝ ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy przetwarza-

niu produktów rolnictwa ekologicznego.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.
Nr 38, poz. 452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wykaz dopuszczonych do stosowa-
nia przy przetwarzaniu produktów rolnictwa ekologicz-
nego:

1) substancji dodatkowych, stanowiàcy za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia,

2) innych sk∏adników wspomagajàcych, stanowiàcy
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

3) sk∏adników pochodzenia rolniczego wytworzonych
metodami innymi ni˝ ekologiczne, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja
2002 r. (poz. 700)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA PRZY PRZETWARZANIU
PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ INNYCH SK¸ADNIKÓW WSPOMAGAJÑCYCH DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA PRZY
PRZETWARZANIU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
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Za∏àcznik nr 3

WYKAZ SK¸ADNIKÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO WYTWORZONYCH METODAMI INNYMI NI˚
EKOLOGICZNE, DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA PRZY PRZETWARZANIU PRODUKTÓW ROLNICTWA

EKOLOGICZNEGO

1. Produkty roÊlinne nieprzetworzone

1) Jadalne owoce, orzechy i nasiona:
a) owoce m´czennicy (marakuja) (Passiflora edu-

lis),
b) orzeszki kola (Cola acuminata),
c) agrest (Ribes uva-crispa L.),
d) suszone maliny (Rubus idaeus L.),
e) suszone czerwone porzeczki (Ribes rubrum L.).

2) Jadalne przyprawy i zio∏a:
a) alpinia lekarska (ga∏gant chiƒski) (Alpinia offici-

narum),
b) pieprz peruwiaƒski (Schinus molle L.),
c) rukiew wodna (Nasturtium officinale).

3) Algi jadalne, w∏àcznie z wodorostami — dopuszczo-
ne do stosowania po ich konwencjonalnym przy-
gotowaniu. 
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2. Produkty roÊlinne przetworzone

1) T∏uszcze i oleje roÊlinne, rafinowane lub nierafino-
wane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyjàt-
kiem uzyskiwanych z nast´pujàcych roÊlin:
a) kakao,
b) kokos,
c) oliwka,
d) s∏onecznik,
e) palma,
f) rzepak,
g) krokosz barwierski,
h) sezam,
i) soja.

2) Cukier, skrobia oraz pozosta∏e produkty z roÊlin zbo-
˝owych i okopowych:
a) fruktoza,
b) ry˝owy papier,

c) skrobia ry˝owa i kukurydziana,  niemodyfikowa-
ne chemicznie,

d) wafle (op∏atki).

3) Bia∏ka z grochu (Pisum spp).

4) Rum otrzymywany z soku trzciny cukrowej.

5) Wyrób spirytusowy „kirsch”, otrzymany przy u˝y-
ciu substancji aromatycznych wymienionych
w lp. 37 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Produkty i przetwory pochodzenia zwierz´cego

1) ˚elatyna.

2) Serwatka w proszku „herasuola”.

3) Jadalne organizmy wodne, niepochodzàce z upraw
wodnych (akwakultur), dopuszczone do stosowa-
nia tylko wtedy, gdy ich u˝ycie w Êrodkach spo˝yw-
czych jest dozwolone na podstawie przepisów
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.


