
PAPILDOMI STANDARTAI 
 
 

NACIONALINIAI KITŲ ŠALIŲ STANDARTAI 

 

 

Ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio 

departamento Nacionalinės ekologijos programos (USDA NOP, angl. National 

Organic Program of US Department of Agriculture) reikalavimus  
(Pastaba: aktualiau trečiųjų šalių rinkai, nes šiuo metu tarp ES ir JAV galioja ekvivalentiškumas, kai 

abi šalys pripažįsta viena kitos standartus, yra tik skirtumų traktuojant gyvulininkystės produktus. 

Tačiau esant poreikiui – galima sertifikuoti.) 

 

Taikoma: augalininkystė; gyvulininkystė; tvarkyba ir laukinė augalija 

Norminiai dokumentai: JAV Nacionalinė ekologijos programa 

Paslaugos teikimo teritorija: visas pasaulis 

Kur galima realizuoti produktus: JAV, Kanada (su papildomu patvirtinimu) 

 

 

Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinis standartas ekologiškiems produktams 

 

Taikoma: žemės ūkio kilmės produktai 

Norminiai dokumentai: Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinis standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: Kinija 

 

 

PRIVATŪS STANDARTAI  

 

 

Patikros pagal biodinaminės žemdirbystės standarto „Demeter“ reikalavimus  

 

Suteikia: Vokietijos ekologinių ūkių asociacija „Demeter International“  

Taikoma: augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės produktai; perdirbti 

produktai; kosmetika 

Norminiai dokumentai: Tarptautinis „Demeter“ standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: visas pasaulis 

 

Bioland Patikros pagal „Bioland“ standarto reikalavimus  

 

Suteikia: Vokietijos sertifikavimo ir kontrolės įstaiga ABCERT AG 

Taikoma: augalininkystės produktai; augalininkystės produktų sandėliavimas ir  

transportavimas 

Norminiai dokumentai: „Bioland“ standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: Vokietija, Austrija 

 



 

Patikros pagal „Bio Suisse“ standarto reikalavimus 

 

Suteikia: Šveicarijos ekologinio ūkininkavimo organizacijų asociacija 

Taikoma: augalininkystės produktai 

Norminiai dokumentai: „Bio Suisse“ standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: Šveicarija 

 

 

Patikros pagal „Naturland“ standarto reikalavimus 

 

Suteikia: Vokietijos „Naturland“ asociacija  

Taikoma: augalininkystės produktai; augalininkystės produktų sandėliavimas ir 

transportavimas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: Vokietija 

 

 

Patikros pagal KRAV standarto reikalavimus 

 

Suteikia: Švedijos ekologinio ūkininkavimo organizacijų asociacija  

Taikoma: augalininkystės produktai; perdirbti produktai 

Norminiai dokumentai: KRAV standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: Švedija 

 

  

Patikros pagal „Bio Austria“ standarto reikalavimus 

 

Suteikia: Austrijos ekologinio ūkininkavimo organizacijų asociacija 

Taikoma: pašarų gamybai skirtos žaliavos 

Norminiai dokumentai: Privatus „Bio Austria“ standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: Austrija 

 

KOSMETIKA IR TEKSTILĖ  

 

 Tarpininkavimas vykdant patikras pagal GOTS standarto (angl. Global Organic 

Textile Standard, liet. Pasaulinis ekologiškos tekstilės standartas) reikalavimus 

 

Taikoma: augalininkystės produktai, skirti tekstilei 

Norminiai dokumentai: GOTS standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: sertifikavimo įstaigos veikimo teritorija 

Kur galima realizuoti produktus: visas pasaulis 

 

 

 

Tarpininkavimas vykdant patikras pagal ekologiškos tekstilės standarto (angl. 

Textile Exchange, liet. Tekstilės mainai) reikalavimus 

 

Taikoma: augalininkystės produktai, skirti tekstilei 

Norminiai dokumentai: TE nuostatai 

Paslaugos teikimo teritorija: sertifikavimo įstaigos veikimo teritorija 

Kur galima realizuoti produktus: visas pasaulis 

 



 

 

Tarpininkavimas vykdant patikras pagal ekologiškos kosmetikos standarto 

reikalavimus 

 

Suteikia: Italijos sertifikavimo įstaiga „Controllo e Certificazione CCPB“ 

Taikoma: kosmetika 

Norminiai dokumentai: CCPB standartas „Ekologiška kosmetika“ 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: visas pasaulis 

 

 

Tarpininkavimas vykdant patikras pagal natūralios kosmetikos standarto 

reikalavimus 

 

Suteikia: Italijos sertifikavimo įstaiga „Controllo e Certificazione CCPB“ 

Taikoma: kosmetika 

Norminiai dokumentai: CCPB standartas „Natūrali kosmetika“ 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: visas pasaulis 

 

 

 

Tarpininkavimas vykdant patikras pagal NATRUE natūralios ir ekologiškos 

kosmetikos standarto reikalavimus 

 

Suteikia: Tarptautinė natūralios ir ekologiškos kosmetikos asociacija  

Taikoma: kosmetikos produktai 

Norminiai dokumentai: NATRUE standartas 

Paslaugos teikimo teritorija: Lietuva 

Kur galima realizuoti produktus: visas pasaulis 

 

 


