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1. Pencantuman logo organik EU dapat menggunakan pilihan logo bendera berwarna hijau 

atau hitam 

2. Warna dasar logo hijau : Green Pantone No. 376 atau green (50% Cyan+ 100% Yellow) untuk 

sistem 4 warna (CMYK)  

3. Jika warna latar belakang kemasan atau label gelap, simbol dapat digunakan dalam format 

negatif, menggunakan warna latar belakang kemasan atau label. 

4. Jika simbol digunakan dalam warna pada latar belakang berwarna, yang membuatnya sulit 

dilihat, garis luar pembatas di sekitar simbol dapat digunakan untuk meningkatkan kontras 

dengan warna latar belakang. 

5. Dalam situasi spesifik tertentu, di mana terdapat indikasi dalam satu warna pada kemasan, 

logo organik Uni Eropa dapat digunakan dengan warna yang sama. 

6. Logo organik Uni Eropa harus memiliki ketinggian setidaknya 9 mm dan lebar minimal 13,5 

mm; rasio proporsi, tinggi / lebar harus selalu 1: 1,5. Khususnya, ukuran minimum dapat 

dikurangi hingga ketinggian 6 mm untuk paket yang sangat kecil. 

7. Logo organik Uni Eropa dapat dikaitkan dengan elemen grafis atau tekstual yang merujuk 

pada pertanian organik, dengan ketentuan bahwa mereka tidak mengubah atau mengubah 

sifat logo organik Uni Eropa, atau indikasi apa pun yang disebutkan pada pasal 9.4.1. Ketika 

dikaitkan dengan logo nasional atau pribadi menggunakan warna hijau yang berbeda dari 



warna referensi yang disebutkan dalam poin 2, logo organik Uni Eropa dapat digunakan 

dalam warna non referensi tersebut. 

8. Penggunaan logo organik Uni Eropa harus sesuai dengan aturan yang menyertai 

pendaftarannya sebagai produk organik di Lembaga Sertifikasi Organik 

9. Tulisan ID – BIO – 121 di bawah logo EU merupakan arti bahwa produk disertifikasi oleh 

Lembaga Sertifikasi ACT. 

10. Tulisan INDONESIA AGRICULTURE berarti seluruh bahan baku diproduksi di Indonesia. Bila 

tidak semua bahan baku diproduksi di Indonesia tetapi diolah di Indonesia, maka 

menggunakan kalimat: NON-EU AGRICULTURE. 


