Sertifikatas pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 35
straipsnio 1 dalį
I.2 Veiklos vykdytojo tipas

I.1 Dokumento numeris

☑ Veiklos vykdytojas
☐ Veiklos vykdytojų grupė

I.3 Veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė

I.4 Kompetetinga institucija ar kontrolės institucija / kontrolės įstaiga

Pavadinimas
Adresas

Jonas Kuizinas
4, Laukuvos sen., Šilalės r. sav. LT75410 Palaukuvis

Institucijos

Ekoagros (LT-EKO-001)

Adresas

K. Donelaičio str. 33 , LT-44240, Kaunas

Šalis

Lietuva

Šalis

Lietuva

ISO kodas

LT

ISO kodas

LT

I.5 Veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės veikla (-os)
• Gamyba
• Platinimas / pateikimas
• Sandėliavimas

I.6 Produktų kategorija ar kategorijos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje, ir gamybos
metodai
• (a) Neperdirbti augalai ir augaliniai produktai, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą
Gamybos metodas:
– Ekologinė gamyba, išskyrus gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu

S

– Gamyba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu

TA

• (b) Ūkiniai gyvūnai ir neperdirbti gyvulininkystės produktai
Gamybos metodas:

O

– Ekologinė gamyba, išskyrus gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu

Data

31 spalis 2022
11:48:34 +0200
EET

Vieta

Kaunas (LT)

Pavardė ir Ekoagros
parašas

I.8 Galiojimas
Sertifikatas galioja nuo

31/10/2022

iki

31/12/2023

D

I.7 Data, vieta

U

Šis dokumentas išduotas pagal Reglamento (ES) 2018/848 nuostatas siekiant patvirtinti, kad veiklos vykdytojas ar veiklos vykdytojų grupė
(pasirinkite atitinkamai) laikosi to reglamento reikalavimų

IŠ

I dalis: Privalomi elementai

LT-EKO-001.440-0001969.2022.001

lt

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/LT-EKO-001.440-0001969.2022.001
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Sertifikatas pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 35
straipsnio 1 dalį
II.1 Produktų katologas
organic.operator.certificate.products.list.nomenclatureGUICom
bined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848Produktų, kuriems taikomas
Reglamentas (ES) 2018/848, Kombinuotosios nomenklatūros
(KN) kodas, nurodytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87

Galvijai

Ekologiškas

Pienas

Ekologiškas

D. žolės

Ekologiškas

Vikių - avižų mišinys

Ekologiškas

Žieminiai kvietrugiai

Perėjimo prie
ekologinės gamybos
laikotarpio

II.2 Produktų kiekis

II.3 Informacija apie žemę

II.4 Patalpų arba gamybos vienetų, kuriuose veiklą vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, sąrašas

S

II.5 Informacija apie veiklą ar veiklas, kurią (-ias) vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, ir informacija apie tai, ar veikla arba
veiklos vykdoma (-os) savo reikmėms, ar kaip subrangovo veikla (-os) kitam veiklos vykdytojui, kai subrangovas išlieka atsakingas už vykdomą
veiklą ar veiklas

TA

II.6 Informacija apie trečiosios šalies veiklą arba veiklas, kurią (-ias) pagal subrangos sutartį vykdo trečioji šalis, pagal Reglamento (ES) 2018/848 34
straipsnio 3 dalį

O

II.7 Subrangovų, vykdančių veiklą ar veiklas veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei pagal Reglamento (ES) 2018/848 34 straipsnio 3 dalį, už
kurią (-ias) veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė lieka atsakingi, kai tai yra ekologinė gamyba, ir veikla arba veiklos, dėl kurios (-ių)
atsakomybė neperduodama subrangovui, sąrašas

Saitas į akreditavimo
pažymėjimą

D

Akreditavimo įstaigos
pavadinimas

II.9 Kita informacija

U

II.8 Informacija apie kontrolės įstaigos akreditavimą pagal Reglamento
(ES) 2018/848 40 straipsnio 3 dalį

IŠ

II dalis: Specialūs neprivalomi elementai

Produktų pavadinimas

lt

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/LT-EKO-001.440-0001969.2022.001
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