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MÄRKET LUOMU - KONTROLLERAD EKOLOGISK PRODUKTION -ANVÄNDNINGSREGLER
Märket Luomu - kontrollerad ekologisk produktion - (nedan ekomärket) är
myndighetens kontrollmärke som kan användas vid märkning och marknadsföring av
ekologiskt framställda jordbruksprodukter, livsmedel, foder och alkoholdrycker vilka
kontrolleras i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet är märkets innehavare.
Ekomärket består av en figur och text:
- ekomärket ska vara minst 10 mm stort
- figuren och texten återges i positiv
- proportionerna och avstånden mellan figuren och texten får inte ändras, inte
heller den inbördes placeringen
- ekomärket ska vara enfärgat grönt (PMS 347) eller svart eller om bottnen är
mörk ska märket vara enfärgat grönt (PMS 347) eller svart inne i en vit cirkel.
1. Regler för användning av ekomärket
Dessa regler gäller från 9.1.2009 och ersätter reglerna för ekomärket av 1.5.2006.
1.1 Allmänt om användningen av ekomärket
Ekomärket får inte användas på ett vilseledande sätt. Den som använder ekomärket
ska förvissa sig om att förpackningspåskrifterna överensstämmer med
bestämmelserna.
Ekomärkets storlek ska stå i proportion till förpackningens storlek och till de påskrifter
som lagstiftningen förutsätter på det sättet att märket inte är dominerande eller överdrivet stort i förhållande till dessa. Märket får inte utgöra en del av namnet på en jordbruksprodukt, ett foder, en alkoholdryck, ett livsmedel, en tillverkare eller en
förpackare, och inte heller får det kombineras med någon annan figur eller något
annat ord på en förpackning, i reklam eller på en reklamskylt.
1.2 Produkter som kan märkas med ekomärket
Ekomärket är ett kontrollmärke som verksamhetsidkaren kan använda för märkning
av sådana ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel och
alkoholdrycker vilkas produktion, tillverkning, etikettering och/eller saluförande
kontrolleras 1 av en finsk tillsynsmyndighet.
Användningen av ekomärket förutsätter att ekoförordningarna, rådets förordning (EG)
nr 834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, har följts när råvarorna
till jordbruksprodukterna, fodren, alkoholdryckerna och livsmedlen har etiketterats,
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producerats och tillverkats. I Finland omfattas anordnandet av den övervakning som
förordningen förutsätter av jord- och skogsbruksministeriet om ekologisk produktion
och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008).
Ekomärket får användas i fråga om jordbruksprodukter, foder, livsmedel och
alkoholdrycker om minst 95 % av de beståndsdelar i produkten som härrör från
jordbruket utgör eller har utvunnits ur ekologiskt producerade produkter. Detta gäller
också sådana ekologiskt producerade jordbruksprodukter, alkoholdrycker, livsmedel
och/eller foder som har införts från den inre marknaden eller importerats från tredje
land, om deras sista etiketterings- och/eller tillverkningsmoment utgör verksamhet
som de finska tillsynsmyndigheterna övervakar. Ekomärket får inte användas i fråga
om sådana under omläggningsskedet producerade produkter som definieras i EUförordningen.
1.3 Ekomärket på förpackningar och vid lösviktsförsäljning
Förpackningar
Ekomärket kan användas på förslutna förpackningar som används inom detalj- och
partihandeln. Märket kan tryckas på etiketten och/eller på förpackningsmaterialet.
Märket kan återges också på ett klister- eller limmärke som fästs på förpackningen.
När märket används ska förpackningarna alltid uppta producentens eller tillverkarens
namn samt tillsynsmyndighetens kodnummer.
Lösviktsförsäljning
Ekomärket kan i samband med lösviktsförsäljning användas av en tillverkare eller
odlare som säljer sina egna jordbruksprodukter, foder, alkoholdrycker och/eller
livsmedel direkt till den slutliga konsumenten. Ekomärket ska då finnas i omedelbar
närhet av de jordbruksprodukter, foder, alkoholdrycker och/eller livsmedel som är till
salu. Vid lösviktsförsäljning får saluföraren på en separat ansökan använda
ekomärket, om verksamhetsidkaren har registrerats och övervakas på det sätt som
Livsmedelssäkerhetsverket Evira förutsätter.
1.4 Ekomärket vid marknadsföring
Reklamskyltar
Ekomärket kan användas på reklamskyltar. Då ska märket befinna sig i omedelbar
närhet av de förpackade produkterna och/eller ha ett sakligt samband med dem.
Märket får inte användas vid demonstrationer och/eller i reklam som allmänt blickfång. Med detta avses att märket används t.ex. i utomhusreklam, på bilar för varutransport, i skyltfönster och/eller på emballagematerial.
Broschyrer och reklam
I material som presenterar/gör reklam för ekomärkta jordbruksprodukter, foder,
alkoholdrycker eller livsmedel kan ekomärket användas, om det finns i omedelbar
närhet av de jordbruksprodukter, foder, alkoholdrycker eller livsmedel som det görs
reklam för och/eller har ett sakligt samband med dem.
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1.5 Närmare föreskrifter om användningen av ekomärket
Evira kan i enskilda fall ge verksamhetsidkare närmare bestämmelser i syfte att
hindra att ekomärket används på ett sätt som är vilseledande.
2. Ansökan om rätten att använda ekomärket
Rätten att använda ekomärket söks hos Evira.
3. Beviljande av rätten att använda ekomärket
Rätten att använda ekomärket kan beviljas en verksamhetsidkare, som har godkänts
för införande i register som förs av de myndigheter vilka övervakar den ekologiska
produktionen i Finland. Myndigheter som för övervakningsregister är Evira, Valvira
samt Ålands landskapsstyrelse.
Beviljandet av rätten att använda ekomärket förutsätter dessutom att verksamhetsidkarens inledande kontroll har utförts och att verksamhetsidkaren har ingått en skriftlig
förbindelse att iaktta reglerna och föreskrifterna om användning av ekomärket samt
ändringar i dessa.
Verksamhetsidkaren får inte överlåta rätten att använda ekomärket till en annan verksamhetsidkare.
4. Bemyndigande
Jord- och skogsbruksministeriet överför på Livsmedelssäkerhetsverket behörigheten
att sköta de uppgifter som avses i dessa regler. På samma gång överförs
behörigheten att meddela närmare bestämmelser i syfte att hindra att ekomärket används på ett vilseledande sätt samt, om reglerna för användning av ekomärket har
överträtts, behörigheten att förbjuda verksamhetsidkaren att använda ekomärket i
fråga om vissa jordbruksprodukter, foder, livsmedel och/eller alkoholdrycker eller att
återkalla verksamhetsidkarens rätt att använda ekomärket.
Livsmedelssäkerhetsverket ges därtill rätt att förelägga verksamhetsidkaren avtalsvite
på högst 10 000 euro och att vidta åtgärder för indrivning av vitet. När
Livsmedelssäkerhetsverket sköter dessa uppgifter har den de rättigheter och
befogenheter som gäller jord- och skogsbruksministeriet.
5. Förbud mot att använda ekomärket samt avtalsvite
Om en verksamhetsidkare använder ekomärket på ett sätt som inte motsvarar
reglerna för användning av märket, kan Livsmedelssäkerhetsverket förbjuda verksamhetsidkaren att använda ekomärket i fråga om vissa jordbruksprodukter, foder,
alkoholdrycker och/eller livsmedel eller återkalla verksamhetsidkarens rätt att
använda ekomärket. Livsmedelssäkerhetsverket kan dessutom förelägga
verksamhetsidkaren avtalsvite på högst 10 000 euro och vidta åtgärder för indrivning
av vitet.

