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Jakie produkty mogą być oznakowane jako ekologiczne ?
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 stosuje się do
następujących produktów pochodzenia rolnego, w tym
pochodzących z akwakultury, wprowadzonych na rynek lub
takich, które mają być wprowadzone na rynek:
• żywe lub nieprzetworzone produkty rolne,
• przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia,
• pasze,
• wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów
uprawy,
oraz drożdże przeznaczone do spożycia lub używane jako
pasze.

Oznakowanie odnoszące się do ekologicznej metody produkcji
zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007

Uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem
odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji,
jeżeli:
- przy znakowaniu,
- w materiałach reklamowych,
- lub dokumentach handlowych
taki produkt, jego składniki lub materiały paszowe
opisywane są za pomocą terminów sugerujących
nabywcy, że produkt ten, jego składniki lub materiały
paszowe zostały uzyskane zgodnie z przepisami
określonymi w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 834/2007.

Oznakowanie odnoszące się do ekologicznej metody produkcji
Zwłaszcza terminy: биологичен, ecológico, biológico,
ekologické, biologické, řkologisk, ökologisch, biologisch,
mahe, ökoloogiline, βιολογικό, organic, biologique,
orgánach, biologico, bioloģisks, ekoloģisks, ekologiškas,
biologesch, ökológiai, organiku, biologisch, ekologiczne,
biológico, ecologic, ekologické, biologické, ekološki,
luonnonmukainen, ekologisk,
ich pochodne lub wersje skrócone, jak np. „bio” i „eko”
[ang. eco], używane samodzielnie lub łącznie, mogą być
stosowane na terenie Wspólnoty i we wszystkich językach
Wspólnoty w znakowaniu i reklamie produktu, który
spełnia wymogi określone na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 834/2007 lub zgodnie z tym rozporządzeniem.

Oznakowanie odnoszące się do ekologicznej metody produkcji
zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
Terminy te nie są stosowane na terenie Wspólnoty i w żadnym
z języków Wspólnoty w znakowaniu, reklamie i dokumentach
handlowych produktu, który nie spełnia wymogów wymienionych
w tym rozporządzeniu, chyba że nie są używane w odniesieniu do
produktów rolnych w żywności lub paszy lub wyraźnie w żaden
sposób nie łączą się z produkcją ekologiczną.
Ponadto, nie stosuje się żadnych:
- terminów, w tym terminów stosowanych
w znakach towarowych,
- praktyk używanych w znakowaniu lub reklamie, mogących
wprowadzić w błąd konsumenta lub użytkownika poprzez
sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają wymogi
wymienione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.

Oznakowanie żywności nieprzetworzonej

Przy znakowaniu i w reklamie żywych lub
nieprzetworzonych produktów rolnych
można stosować terminy odnoszące się do
ekologicznej metody produkcji wyłącznie
wtedy, gdy wszystkie składniki tego
produktu zostały wyprodukowane zgodnie
z wymogami określonymi w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 834/2007.

Oznakowanie żywności przetworzonej
W odniesieniu do żywności przetworzonej
terminy odnoszące się do ekologicznej metody
produkcji można stosować:
• w opisie handlowym, gdy:
- spełnia ona ogólne zasady produkcji żywności
przetworzonej (art. 19 rozporządzenia Rady
(WE) nr 834/2007),
- co najmniej 95% masy jej składników
pochodzenia rolniczego stanowią składniki
ekologiczne;

Oznakowanie żywności przetworzonej
• tylko w wykazie składników, gdy:
- poniżej 95% masy składników pochodzenia
rolniczego produktu stanowią składniki ekologiczne,
- spełnia ona zasady produkcji żywności
przetworzonej (art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt a, b, d
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007),
- wykaz składników precyzuje, które składniki są
ekologiczne,
- w wykazie wskazany jest łączny udział procentowy
składników ekologicznych względem całkowitej
ilości składników pochodzenia rolniczego.

Uwzględnianie niektórych dodatków do żywności jako składników
pochodzenia rolniczego
zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008

Przy obliczaniu procentu masy składników
ekologicznych pochodzenia rolniczego w
produkcie, należy uwzględniać dodatki do
żywności wyszczególnione w załączniku VIII
do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008
i oznaczone gwiazdką w kolumnie
zawierającej numer identyfikacyjny dodatku do
żywności, np. lecytyny, guma guar, pektyna.

Znakowanie produktów pochodzenia roślinnego w okresie konwersji
zgodnie z art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008
Produkty pochodzenia roślinnego (żywność i pasze) mogą być
opatrzone oznaczeniem:
„produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne”,
z zastrzeżeniem, że:
a) przestrzegany jest okres konwersji co najmniej 12 miesięcy
przed zbiorem plonów;
b) oznaczenie posiada kolor, wielkość i styl czcionki, które nie są
bardziej widoczne niż opis handlowy produktu i całe oznaczenie
składa się z liter tej samej wielkości;
c) produkt zawiera tylko jeden składnik pochodzenia rolniczego;
d) oznaczenie stanowi odniesienie do numeru identyfikacyjnego
jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego.

Obowiązkowe oznaczenia

Obowiązkowe oznaczenia
Etykieta prawidłowo oznakowanego produktu
ekologicznego, powinna zawierać poza innymi
elementami oznakowania wymaganymi w przepisach
prawa, również:
• unijne logo produkcji ekologicznej,
• numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej,
której podlega podmiot gospodarczy, który
przeprowadził ostatnie działania produkcyjne lub
przygotowawcze,
• oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano
nieprzetworzone produkty rolnicze, z których
wytworzono końcowy produkt.

Unijne logo produkcji ekologicznej
załącznik XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 r.

• Wysokość unijnego logo produkcji ekologicznej musi
wynosić co najmniej 9 mm, a szerokość co najmniej
13,5 mm; proporcja wysokości logo do szerokości musi
być równa 1: 1,5.
• W przypadku bardzo małych opakowań minimalna
wysokość logo może zostać wyjątkowo zmniejszona do
wysokości 6 mm.

Unijne logo produkcji ekologicznej
• Wraz z unijnym logo produkcji ekologicznej można stosować
elementy graficzne lub tekstowe odnoszące się do rolnictwa
ekologicznego pod warunkiem, że nie modyfikują one lub
całkowicie nie zmieniają charakteru unijnego logo produkcji
ekologicznej ani oznaczeń wymienionych w art. 58 rozporządzenia
nr 889/2008.
• Nie wolno dodawać do logo żadnego tekstu, symboli, innych logo,
symboli w obrębie logo i w obrębie bezpośrednio przyległym
(czyste pole otaczające logo), zmieniać kształt, zmieniać
elementów wizualnych tworzących logo.
• Stosowanie unijnego logo produkcji ekologicznej nie jest
obligatoryjne dla produktów importowanych z krajów trzecich
• nie jest stosowane w przypadku produktów oraz żywności
wytworzonych w okresie konwersji;

Unijne logo produkcji ekologicznej
Unijne logo produkcji ekologicznej może być
również stosowane w kolorze czarno-białym,
jedynie w przypadku gdy zastosowanie wersji
kolorowej jest niewykonalne

Unijne logo produkcji ekologicznej
Istnieje możliwość wersji jednokolorowego logo (z kolorem innym niż
wzorcowy zielony) w przypadku, gdy w procesie drukowania nie jest
możliwe zastosowanie wzorcowego zielonego koloru; dopuszcza się wówczas
inne ciemne kolory oraz biały lub jasny kolor wypełnienia.
W niektórych szczególnych sytuacjach, gdy na opakowaniu znajdują się
oznaczenia w tylko jednym kolorze, w unijnym logo produkcji ekologicznej
można zastosować ten sam kolor.

Unijne logo produkcji ekologicznej
Jeśli tło na opakowaniu lub etykiecie jest w kolorze ciemnym,
można zastosować symbole w negatywie, z użyciem koloru tła
opakowania lub etykiecie.

Unijne logo produkcji ekologicznej
Istnieje możliwość użycia linii wyodrębniającej logo z tła, także
ze względów estetycznych

Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, której podlega
podmiot gospodarczy, który przeprowadził ostatnie działania
produkcyjne lub przygotowawcze zamieszczany jest w tym
samym polu widzenia co unijne logo produkcji ekologicznej.
Numer ten np. PL-EKO-00, składa się z trzech elementów:
• PL- stanowi akronim określający państwo członkowskie, lub
kraj trzeci zgodnie z międzynarodową normą ISO 3166,
• EKO – stanowi termin stanowiący odniesienie do
zastosowanej ekologicznej metody produkcji,
• 00 – stanowi numer referencyjny nadany przez właściwy organ
Państwa członkowskiego.

oznaczenie miejsca
Oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone
produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt
umieszczane jest bezpośrednio poniżej numeru identyfikacyjnego
jednostki certyfikującej i przyjmuje jedną z następujących form:
• „rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy został wyprodukowany
w UE,
• „rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolniczy został
wyprodukowany w kraju trzecim,
• „rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców wyprodukowano
w UE, a część w kraju trzecim.

oznaczenie miejsca
• Ww. oznaczenie może być zastąpione lub uzupełnione nazwą
kraju np.: „Rolnictwo Polska”, jeśli wszystkie surowce,
z których wytworzono produkt, wyprodukowano w tym kraju.
• w oznaczeniu miejsca pochodzenia surowców można nie
uwzględniać składników występujących w małej ilości wagowej
(poniżej 2 % całkowitej ilości surowców pochodzenia
rolniczego),
• oznaczenie nie może odróżniać się kolorem, rozmiarem ani
formatem czcionki od opisu handlowego produktu oraz musi
znajdować się na etykiecie w eksponowanym miejscu, tak aby
było dobrze widoczne, czytelne i nieusuwalne.

Bezprawne stosowanie oznaczeń
nawiązujących do ekologicznej
metody produkcji

Bezprawne stosowanie oznaczeń nawiązujących do
ekologicznej metody produkcji

Zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 889/2008, państwa członkowskie
podejmują wszelkie środki i sankcje w celu
zapobieżenia możliwości oszukańczego
używania oznaczeń, o których mowa
w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 834/2007
oraz w tytule III lub załączniku XI
do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Kary pieniężne
art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rolnictwie ekologicznym

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która wprowadza do obrotu
produkt jako produkt rolnictwa ekologicznego, który nie
spełnia wymagań określonych w przepisach rozporządzenia
nr 834/2007 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych
w trybie przepisów tego rozporządzenia,
- podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści
majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za
wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 500 zł.

Kary pieniężne
art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rolnictwie ekologicznym

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która wprowadza do
obrotu produkt, który został oznakowany jako produkt
rolnictwa ekologicznego, z naruszeniem art. 23-26
rozporządzenia nr 834/2007,
- podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści
majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za
wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak
niż 500 zł.

Kary pieniężne
art. 25 ust. 2 ustawy o rolnictwie ekologicznym

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która wprowadza
ponownie do obrotu produkt, tego samego rodzaju, która nie
odpowiada
wymaganiom
określonym
odpowiednio
w przepisach wymienionych w ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 ze względu
na to samo naruszenie,
- podlega karze pieniężnej ustalonej, w zależności od
stwierdzonego naruszenia, podwyższonej o wysokość kar
wymierzonych
w okresie 24 miesięcy przed dniem
rozpoczęcia czynności kontrolnych.

art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym

Niezależnie od wymierzenia kary pieniężnej podmiot
wprowadzający do obrotu produkt, o którym mowa w ust. 1
pkt 5, jest obowiązany do:
a) niezwłocznej zmiany oznakowania na oznakowanie, które
nie wprowadza w błąd co do spełniania przez ten produkt
wymagań określonych w przepisach rozporządzenia
nr 834/2007 lub 889/2008, w tym niezawierające określenia
„ekologiczny” lub pochodnej tego określenia lub określenia
„eko” lub „bio”
lub
b) niezwłocznego wycofania tego produktu lub substancji
z obrotu na własny koszt.

Kontrole w zakresie bezprawnego stosowania odniesień do rolnictwa
ekologicznego w znakowaniu produktów nieekologicznych

W przypadku przetwórni ekologicznych podmiot
powinien spełniać wymagania określone w art. 26 ust. 4
lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, czyli
posiadać i stosować procedury, które zapewniają aby
produkty nieekologiczne nie były wprowadzane do
obrotu z oznaczeniem odnoszącym się do
ekologicznej metody produkcji.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

