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Tájékoztató kereskedelem/feldolgozás
Az EU-bio logó használata
Szín: világoszöld
referenciaszín a Pantone színskála
szerint Pantone 376 zöld, illetve zöld [50
% cián + 100 % sárga] négyszínnyomás
használata esetén. Egyszínű nyomtatás
esetén bármilyen szín megengedett
Minimális méret: 9 x 13,5 mm

fekete/fehér engedélyezett

Negatív engedélyezett

Az EU-bio logó használata minden csomagolt/címkével ellátott, a végfelhasználók részére
értékesítendő bio élelmiszer esetén kötelező. Amennyiben az élelmiszerre címke kerül, a logót is
szerepeltetni kell rajta. Ömlesztett termék esetén a logóhasználat nem releváns.
A logót a címkéken minden esetben a következő adatokkal együtt kell szerepeltetni:
 az ellenőrző szervezet kódszáma (esetünkben: HU-ÖKO-02)
közvetlenül a kódszám alatt:
 a mezőgazdasági összetevők származási helye
Az EU-bio logó használatára vonatkozó pontos előírásokat a második oldalon találja.
HÖG-EU kombi logó
Ügyfeleink rendelkezésére áll a HÖG-EU kombi logója, mely honlapunkról letölthető.

Minimális méret (fektetett): 28,5 x 15 mm

Minimális méret (álló formátum): 16 x 27,5 mm

Az EU-bio logó (illetve a kombi-logó) használata a következő termékek esetén nem engedélyezett:
 átállási termékek
 azon termékek, melyek 95%-nál kisebb arányban tartalmaznak bio összetevőket
 Halászati vagy vadászati összetevőt tartalmazó termékek esetén
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A Hungária Öko Garancia Kft. kódszáma:
Az ellenőrző szervezetek kódszáma az EU-n belül egységes séma alapján épül fel. A Hungária
Öko Garancia Kft. kódszáma HU-ÖKO-02.

A mezőgazdasági eredetű alapanyagok termelési helye:
A mezőgazdasági összetevők termelési helye a következők szerint tüntethető fel a kódszám alatt:
 amennyiben minden mezőgazdasági eredetű összetevő egy adott országból származik (pl.
Magyarország esetén: HU-mezőgazdaság, magyar mezőgazdaság)
 amennyiben minden mezőgazdasági eredetű összetevőt az EU-ban termeltek: EUmezőgazdaság
 amennyiben minden mezőgazdasági eredetű összetevőt az EU-n kívül termeltek: nem EUmezőgazdaság
 amennyiben a mezőgazdasági eredetű összetevők termelési helye az összetevők egy
része esetén EU, más része esetén pedig nem EU: EU/nem EU mezőgazdaság
Csekély tömegű összetevők ( 2% a mg.-i eredetű összetevők tömegszázalékában) az „EU” vagy
„nem EU” megjelölés tekintetében figyelmen kívül hagyhatók.
A logó használatára vonatkozó előírások a 889/2008/EK rendelet alapján:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Az EU ökológiai logójának meg kell felelnie a mintának.
A referenciaszín a Pantone színskála szerint Pantone 376 zöld, illetve zöld [50 % cián + 100 % sárga]
négyszínnyomás használata esetén.
Az EU ökológiai logóját lehet az alábbiak szerint fekete-fehérben is használni, de csak abban az
esetben, ha a színes logó használata nem kivitelezhető.
Amennyiben a csomagolás vagy a címke háttérszíne sötét, a szimbólumot negatív formában kell
használni a csomagolás vagy a címke háttérszínének alkalmazásával.
Ha színes szimbólum színes háttéren helyezkedik el, és ezért nehezen látható, a szimbólum körül a
háttérszínekkel való kontraszt fokozása érdekében a szimbólum vonallal körülhatárolható.
Azokban a kivételes esetekben, amikor a csomagoláson a jelzéseket csak egyetlen színnel tüntetik fel,
az EU ökológiai logója ezzel a színnel is használható.
Az EU ökológiai logójának legalább 9 mm magasnak és legalább 13,5 mm szélesnek kell lennie;
magasság-szélesség aránya minden esetben 1:1,5. A nagyon kis csomagolásoknál a megengedhető
legkisebb magasság kivételesen 6 mm-re csökkenthető.
Az EU ökológiai logója társítható az ökológiai termelésre utaló egyéb grafikai vagy szöveges elemmel,
feltéve, hogy ez utóbbiak nem módosítják vagy változtatják meg sem az EU ökológiai logójának jellegét,
sem az 58. cikkben említett jelölések bármelyikét. Ha az EU ökológiai logója olyan nemzeti vagy
magánlogókkal együtt szerepel, amelyek a 2. pontban említett referenciaszíntől eltérő zölddel
készülnek, akkor az uniós logó készülhet az említett, referenciaszíntől eltérő színnel.
Az EU ökológiai logóját a Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál az ökológiai termelésre
vonatkozó együttes védjegyként történő bejegyzésével, valamint a közösségi és nemzetközi
védjegynyilvántartásba való bejegyzéssel együtt járó szabályokkal összhangban kell használni.
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