
 

  

 

 

Przepisy dotyczące procentowego udziału 
certyfikowanych składników  

WPROWADZENIE 
Oznakowanie MSC na produktach pakowanych stosowane jest w celu 
informowania konsumenta oraz wywarcia wpływu na decyzje w zakresie 
wyboru towaru podczas zakupów. Oświadczenia dotyczące zastosowania 
oznakowania MSC powinny więc być jasne, wiarygodne i możliwie jak 
najbardziej zwięzłe. 

W produkcie oznakowanym MSC wszystkie ryby i owoce morza muszą 
pochodzić ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. MSC zezwala 
jednak na maksymalnie 5% udział niecertyfikowanych ryb i owoców morza w produkcie oznakowanym MSC. 
Posiadacz certyfikatu powinien skontaktować się z MSCI (ecolabel@msc.org), jeżeli zamierza wprowadzić 
ryby i owoce morza nieposiadające certyfikatu MSC w produkcie oznakowanym MSC.  

Ten dokument zawiera wytyczne dotyczące obliczania procentowego udziału dla różnych możliwych 
scenariuszy, których ta reguła dotyczy.   

ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW Z CERTYFIKATEM ASC 

- Przepisy mają zastosowanie także do produktów z certyfikatem ASC, które posiadają procentowa 
zawartość niecertyfikowanych produktów. Określenie “certyfikowany MSC” i „oznakowanie 
MSC” należy zastąpić odpowiednio określeniem „certyfikowany ASC” i “oznakowanie ASC”  
w odniesieniu do produktów z certyfikatem ASC.    

- Przepisy mają również zastosowanie, jeżeli produkty z certyfikatem ASC i MSC są składnikami 
produktu końcowego. W takim przypadku niezbędne jest specjalne zezwolenie MSCI. Więcej 
informacji pod linkiem tutaj. 

OBLICZANIE SKŁADU PROCENTOWEGO WG REGUŁY 5%  

Procentowy udział składników nieposiadających certyfikatu MSC w produkcie oznakowanym MSC oblicza 
się według następującego wzoru: 

a) podzielenie łącznego ciężaru netto (bez wody i dodanej soli) składników nieposiadających 
certyfikatu MSC przez łączny ciężar (bez wody i dodatku soli) połączonych składników z certyfikatem 
MSC i bez certyfikatu MSC w końcowym produkcie, lub  

b) podzielenie objętości wszystkich składników płynnych nieposiadających certyfikatu MSC (bez wody 
i dodanej soli) przez objętość całkowitą połączonych składników z certyfikatem MSC i bez 
certyfikatu MSC w końcowym produkcie (bez wody i dodatku soli), jeżeli produkt końcowy i jego 
składniki są płynne. Jeżeli produkt płynny został odtworzony z koncentratu, obliczania należy 
dokonać przy użyciu jednakowego stężenia składników i końcowego produktu; 
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c) dla produktów zawierających składniki nieposiadające certyfikatu MSC w postaci stałej i płynnej, 
poprzez podzielenie łącznego ciężaru składników nieposiadających certyfikatu MSC w postaci 
płynnej oraz ciężaru składników płynnych (bez wody i dodatku soli) przez łączny ciężar składników 
posiadających certyfikat MSC i nieposiadających certyfikatu MSC w końcowym produkcie. 

Procentowy udział określany jest przez posiadacza certyfikatu MSC dla łańcucha dostaw, właściciela 
produktu w momencie pakowania. Posiadacz certyfikatu może wykorzystać informacje dostarczone przez 
innych dostawców w celu określenia procentowego udziału. Dodatkowe wskazówki znajdują się pod linkiem 
tutaj. 

Na produktach certyfikowanych niespełniających wymagań dotyczących procentowego udziału 
surowców certyfikowanych należy umieścić odpowiednią informację oraz stosowne oświadczenia.  

W niektórych przypadkach, jeżeli produkt zawiera ponad 5% niecertyfikowanego surowca (ryb lub owoców 
morza), MSC dysponuje odpowiednimi tekstami informacyjnymi do umieszczenia na opakowaniu oraz 
oświadczeniami. Oświadczenia biorą pod uwagę wiarygodność MSC, a ponieważ dotyczą niedopełnienia 
warunków wymaganych do umieszczenia oznakowania MSC, mają następujące brzmienie: 

 Na opakowaniu nie może się pojawić oznakowanie MSC. 

 Na przedniej ścianie opakowania nie może znajdować się żadne odniesienie do MSC. 

 Na opakowaniu może znajdować się jedynie wersja 34 oświadczenia MSC.  Wersja ta odnosi się do 

certyfikowanych składników (ryb i owoców morza). 

Wersja 3: XXXXXX (należy wstawić gatunek ryby lub owoców morza) w tym produkcie pochodzi  
z połowów, którym otrzymały certyfikację dla tego gatunku według standardu MSC dla dobrze 
zarządzanych i zrównoważonych połowów. www.msc.org  
 

 W oświadczeniu należy umieścić adres strony internetowej MSC. 

 Na ścianie tylnej opakowania (obok oświadczenia) należy umieścić kod MSC dla łańcucha dostaw 

opakowania. 

 W części dotyczącej składników należy wymienić składniki certyfikowane. Na przykład, w przypadku 

łososia z Alaski jako składnika, należy opisać go jako „łosoś z Alaski z certyfikatem MSC” lub „łosoś 

z Alaski certyfikowany MSC”. 

Uwaga: opłaty licencyjne są również stosowane w przypadku produktów kierowanych do konsumentów  

DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ DLA PRODUKTÓW Z OLEJU RYBIEGO, DO PRODUKCJI 
KTÓRYCH UŻYTO KAPSUŁEK ŻELATYNOWYCH NIEPOSIADAJĄCYCH CERTYFIKATU MSC 

W niektórych przypadkach, żelatyna zastosowana w produkcji kapsułek z olejem rybim może pochodzić  
z niecertyfikowanego surowca rybnego. Jeżeli w konsekwencji przepisy w zakresie procentowego udziału 
składników nie są spełnione, na produktach można umieścić oznakowanie MSC na ścianie przedniej 
opakowania, pod warunkiem zastosowania wersji 3 oświadczenia, jak w przypadku przepisów 
wymienionych powyżej, w celu zagwarantowania wiarygodności oświadczenia.  
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