ZNAKOWANIE PRODUKTÓW ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008
z dnia 5 września 2008 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i
kontroli

Oznaczanie produktu, które umieszczone na produkcje odnoszący się
do produkcji ekologicznej informuje konsumenta, że składniki z których
został wyprodukowany zostały wytworzone zgodnie z przepisami
unijnymi dotyczącymi produkcji ekologicznej
Terminy „ekologiczny”, „biologiczny”, oraz ich pochodne i wersje skrócone,
jak np. „bio” lub „eko”, używane samodzielnie lub łącznie, mogą być
stosowane na terytorium Unii i we wszystkich językach do celów
znakowania i reklamy produktów ekologicznych

CO POWINNA ZAWIERAĆ ETYKIETA PRODUKTU
EKOLOGICZNEGO?
Etykieta produktu ekologicznego powinna zawierać:
• elementy oznakowania określone przepisami prawa dot. znakowania żywności

Dodatkowo:
• unijne logo produkcji ekologicznej,
• numer jednostki certyfikującej,
• miejsce produkcji nieprzetworzonych produktów rolniczych.

UNIJNE LOGO PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Znakiem europejskiego rolnictwa ekologicznego jest EUROLIŚĆ.
Znak jest przyznawany przez Komisję Europejską produktom żywnościowym
pochodzących z gospodarstw certyfikowanych, które stosują naturalne zasady
hodowli zwierząt i uprawy roślin.

NUMER JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
Powinien znajdować się na opakowaniu ekologicznego produktu, obok unijnego
logo produkcji ekologicznej.

PL-EKO-00
Numer identyfikacyjny jednostki
ekologicznego składa się z:

certyfikującej

nadzorującej

producenta

akronimu określającego państwo członkowskie lub kraj trzeci (np. PL w przypadku
Polski),
terminu odnoszącego się do produkcji ekologicznej (np. EKO),
numeru referencyjnego nadanego przez właściwy organ państwa członkowskiego
(np. 01).

MIEJSCE PRODUKCJI NIEPRZRTWORZONYCH
PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Powinno określać miejsce, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty
rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt.

Oznaczenie to powinno przyjąć odpowiednio jedną z następujących form:
—

„rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE,

—

„rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w krajach trzecich,

—

„rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców wyprodukowano we Wspólnocie,
a część w kraju trzecim
Rolnictwo UE

JAKI PRODUKT MOŻNA OZNACZYĆ LOGO
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO:
• produkt w którym co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego zawartych
w produkcie jest lub pochodzi z produktów uzyskiwanych zgodnie z zasadami
rolnictwa ekologicznego
• wszystkie pozostałe składniki pochodzenia rolniczego zawarte w produkcie są
uwzględnione w przepisach dotyczących produkcji ekologicznej;
• produkt zawiera wyłącznie substancje dopuszczone w produkcji ekologicznej jako
składniki pochodzenia nierolniczego;

JAKIE PRODUKTY MOŻNA OZNACZYĆ LOGO
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO:
• produkt lub zawarte w nim składniki pochodzenia rolniczego nie były poddawane
obróbce z wykorzystaniem dodatków do żywności nie wymienionych w przepisach
o rolnictwie ekologicznym.

• produkt lub jego składniki nie zostały poddane procesom obróbki z
wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
• produkt został przygotowany lub sprowadzony przez podmiot gospodarczy, wobec
którego stosuje się środki kontroli przewidziane w przepisach;
• produkt został wyprodukowany bez stosowania organizmów modyfikowanych
genetycznie i/lub jakichkolwiek produktów otrzymywanych z tych organizmów

