
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 271/2010 

z dnia 24 marca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą
dzenie (EWG) nr 2092/91 ( 1 ), w szczególności jego art. 25 
ust. 3, art. 38 lit. b) i art. 40, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stanowi, 
że logo wspólnotowe jest jednym z obowiązkowych 
oznaczeń, które należy umieścić na opakowaniu 
produktów opatrzonych terminem odnoszącym się do 
ekologicznej metody produkcji, zgodnie z art. 23 
ust. 1, oraz że stosowanie przedmiotowego logo jest 
opcjonalne dla produktów przywożonych z państw trze
cich. W art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
zezwala się na stosowanie logo wspólnotowego 
w znakowaniu, prezentowaniu i reklamie produktów 
spełniających wymogi określone w wymienionym rozpo
rządzeniu. 

(2) Doświadczenie wynikające ze stosowania rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych 
oraz znakowania produktów rolnych i środków spożyw
czych ( 2 ), zastąpionego rozporządzeniem (WE) nr 
824/2007, pokazuje, że dobrowolne stosowanie logo 
wspólnotowego już nie spełnia oczekiwań ani 
podmiotów gospodarczych działających w sektorze, ani 
konsumentów. 

(3) Do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 
5 września 2008 r. ustanawiającego 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 ( 3 ) należy wprowa
dzić nowe zasady dotyczące logo. Zasady te powinny 
sprawić, że logo będzie lepiej dostosowane do potrzeb 
wynikających z rozwoju sektora, w szczególności umoż
liwiając lepszą identyfikację przez konsumenta 
produktów ekologicznych objętych rozporządzeniami 
UE dotyczącymi produkcji ekologicznej. 

(4) W następstwie wejścia w życie traktatu z Lizbony 
właściwe jest posługiwanie się określeniem „unijne logo 
produkcji ekologicznej” zamiast „wspólnotowe logo 
produkcji ekologicznej”. 

(5) W celu zebrania propozycji nowego logo Komisja zorga
nizowała konkurs adresowany do studentów sztuk pięk
nych i wzornictwa państw członkowskich. Niezależne 
jury wyłoniło 10 najlepszych prac i przedstawiło ich 
ranking. W wyniku dalszej analizy uwzględniającej 
aspekty własności intelektualnej wybrano trzy najlepsze 
propozycje spełniające te kryteria, które zostały następnie 
udostępnione w Internecie w okresie od dnia 7 grudnia 
2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. Propozycja logo 
wybrana przez większość odwiedzających stronę interne
tową w tym okresie powinna zostać przyjęta jako nowe 
unijne logo produkcji ekologicznej. 

(6) Wprowadzenie z dniem 1 lipca 2010 r. zmiany unijnego 
logo produkcji ekologicznej nie powinno zakłócać rynku. 
W szczególności należy umożliwić sprzedaż produktów 
ekologicznych wprowadzonych do obrotu bez obowiąz
kowych oznaczeń wymaganych artykułem 24 rozporzą
dzenia (WE) nr 834/2007, o ile przedmiotowe produkty 
są zgodne z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 
2092/91 lub rozporządzenia (WE) nr 834/2007. 

(7) Aby umożliwić stosowanie logo od momentu, kiedy 
stanie się obowiązkowe zgodnie z prawodawstwem UE, 
a także aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, zagwarantować uczciwą konkurencję 
oraz chronić interes konsumentów, nowe unijne logo 
produkcji ekologicznej zostało zarejestrowane jako Zbio
rowy Znak Rolnictwa Ekologicznego w Urzędzie Włas
ności Intelektualnej Beneluksu. W związku z tym zaczęło 
obowiązywać, jest chronione i można je stosować. Logo 
zostanie również zarejestrowane w rejestrach wspól
notowym i międzynarodowym. 

(8) Artykuł 58 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 stanowi, 
że numer identyfikacyjny organu kontrolnego lub jedno
stki certyfikującej jest umieszczany bezpośrednio poniżej 
logo wspólnotowego, nie zawiera jednak informacji 
szczegółowych dotyczących formatu i nadawania tych 
numerów. Należy określić szczegółowe zasady dotyczące 
formatu i nadawania wymienionych numerów identyfika
cyjnych, pozwalające ustanowić zharmonizowany tryb 
stosowania tych numerów. 

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 889/2008. 

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji 
Ekologicznej,
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( 1 ) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w tytule III tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: 

„Unijne logo produkcji ekologicznej”; 

2) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 57 

Unijne logo produkcji ekologicznej 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej (zwane dalej 
»unijnym logo produkcji ekologicznej«) jest zgodne ze 
wzorem zawartym w części A załącznika XI do niniejszego 
rozporządzenia. 

Unijne logo produkcji ekologicznej należy stosować 
wyłącznie, jeżeli dany produkt został wyprodukowany 
zgodnie z wymogami rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 
oraz jego rozporządzeniami wykonawczymi lub rozporzą
dzenia (WE) nr 834/2007, a także z wymogami niniejszego 
rozporządzenia.”; 

3) w art. 58 ust. 1, lit. b), c) i d) otrzymują brzmienie: 

„b) zawiera termin stanowiący odniesienie do zastosowa
nych metod produkcji ekologicznej, o których mowa 
w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, 
zgodnie z pkt 2 część B załącznika XI do niniejszego 
rozporządzenia; 

c) zawiera numer referencyjny nadany przez Komisję lub 
właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z pkt 
3 część B załącznika XI do niniejszego rozporządzenia; 
oraz 

d) jest umieszczane w tym samym polu widzenia co unijne 
logo produkcji ekologicznej, w przypadku gdy unijne 
logo produkcji ekologicznej jest zamieszczone na 
etykiecie.”; 

4) w art. 95, ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9. Zapasy produktów wytwarzanych, pakowanych 
i etykietowanych przed dniem 1 lipca 2010 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91 lub rozporządzeniem 
(WE) nr 834/2007 mogą być nadal wprowadzane do obrotu 
z oznakowaniem zawierającym określenia odnoszące się do 
produkcji ekologicznej, do wyczerpania zapasów. 

10. Opakowania zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 
2092/91 lub rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 mogą 
być nadal stosowane do produktów wprowadzanych do 
obrotu z oznakowaniem zawierającym określenia odnoszące 
się do produkcji ekologicznej do dnia 1 lipca 2012 r., jeżeli 
produkty te spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 
834/2007.”; 

5) załącznik XI zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK XI 

A. Unijne logo produkcji ekologicznej, o którym mowa w art. 57 

1.) Unijne logo produkcji ekologicznej jest zgodne z poniższym wzorem: 

2) Zastosowany kolor to Pantone w odcieniu zielony Pantone nr 376 oraz zielony [50 % zielono-niebieski + 100 % 
żółty] w czterokolorowym procesie drukowania. 

3) Unijne logo produkcji ekologicznej może być również stosowane w kolorze czarno-białym, jak przedstawiono 
poniżej, jedynie w przypadku gdy zastosowanie wersji kolorowej jest niewykonalne. 

4) Jeśli tło na opakowaniu lub etykiecie jest w kolorze ciemnym, można zastosować symbole w negatywie, z użyciem 
koloru tła opakowania lub etykiety. 

5) W przypadku gdy stosowany jest kolorowy symbol na kolorowym tle, co ogranicza czytelność, można zastosować 
wokół symbolu kontur dla wzmocnienia kontrastu z kolorami tła. 

6) W niektórych szczególnych sytuacjach, gdy na opakowaniu znajdują się oznaczenia w tylko jednym kolorze, 
w unijnym logo produkcji ekologicznej można zastosować ten sam kolor. 

7) Długość unijnego logo produkcji ekologicznej musi wynosić co najmniej 9 mm, a szerokość co najmniej 13,5 mm, 
zaś proporcja jego wysokości do szerokości musi być równa 1:1,5. W przypadku bardzo małych opakowań mini
malna wielkość logo może zostać wyjątkowo zmniejszona do wysokości 6 mm. 

8) 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. W przypadku stosowania unijnego logo produkcji 
ekologicznej w połączeniu z logo krajowymi lub prywatnymi w kolorze zielonym o odcieniu innym niż określony 
w pkt 2, unijne logo produkcji ekologicznej może posiadać ten sam niestandardowy odcień. 

9) Unijne logo produkcji ekologicznej stosowane jest zgodnie z zasadami określonymi przy jego rejestracji jako Zbio
rowego Znaku Rolnictwa Ekologicznego w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu oraz we wspólnotowych 
i międzynarodowych rejestrach znaków towarowych.
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B. Numery identyfikacyjne, o których mowa w art. 58 

Format ogólny numerów identyfikacyjnych jest następujący: 

AB-CDE-999 

gdzie: 

1) »AB« jest kodem ISO określonym w art. 58 ust. 1 lit. a) i dotyczy państwa, w którym odbywają się kontrole; 

2) »CDE« jest terminem złożonym z trzech liter nadanych przez Komisję lub każde państwo członkowskie, takim jak 
»bio«, »öko«, »org« lub »eko«, stanowiącym odniesienie do zastosowanych metod produkcji ekologicznej, zgodnie 
z art. 58 ust. 1 lit. b); oraz 

3) »999« jest numerem referencyjnym, złożonym z maksymalnie trzech cyfr, nadawanym zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
przez: 

a) właściwy organ każdego państwa członkowskiego organom kontrolnym lub jednostkom certyfikującym, którym 
przekazał on zadania kontrolne zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 834/2007; 

b) Komisję: 

(i) organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1234/2008 (*), wymienionym w załączniku I do wspomnianego rozporządzenia; 

(ii) właściwym organom lub jednostkom certyfikującym państw trzecich, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. f) 
rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, wymienionym w załączniku III do wspomnianego rozporządzenia; 

(iii) organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
(WE) nr 1235/2008, wymienionym w załączniku IV do wspomnianego rozporządzenia; 

c) właściwy organ każdego państwa członkowskiego organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikującej posiadającym 
do dnia 31 grudnia 2012 r. upoważnienie do wystawiania świadectw kontroli zgodnie z art. 19 ust. 1 akapit 
czwarty rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 (pozwolenia na przywóz), na wniosek Komisji. 

Komisja udostępnia numery identyfikacyjne publicznie za pomocą właściwych środków technicznych, włącznie 
z publikacją w Internecie. 

___________ 
(*) Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25.”
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