EKOLOGIŠKŲ
PRODUKTŲ PERDIRBIMO
SERTIFIKAVIMAS

Ekologinės gamybos sertifikavimas –
procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga
patvirtina, kad laikomasi teisės aktų,
reglamentuojančių ekologinę gamybą,
reikalavimų.
Teisės aktai
• Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008
• Ekologinio žemės ūkio taisyklės
• Ekologiškų maisto produktų tvarkybos
maitinimo įmonėse taisyklės
• Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų
ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio
ir maisto produktų ženklo naudojimo
tvarkos aprašas
Ekologiškų
produktų
perdirbimo
principai
• produktas
turi
būti
gaminamas
iš ekologiškų žemės ūkio kilmės
ingredientų, įsigytų tik iš sertifikuotų
tiekėjų;
• neekologiški
žemės
ūkio
kilmės
ingredientai gali būti naudojami tik gavus
sertifikavimo įstaigos leidimą ir jei jie yra
leidžiami pagal reglamento Nr. 889/2008
IX priedą;
• ekologiškas ingredientas negali būti kartu
naudojamas su tuo pačiu neekologišku
ingredientu;
• nevienkomponentis maistas gaminamas
tik
pagal
receptūrą,
patvirtintą
sertifikavimo įstaigos.

Svarbiausias reikalavimas – įdiegti
ekologiškų produktų gamybos kontrolės
sistemą
• užtikrinti atsekamumą ir identifikavimą
visuose etapuose;
• neužteršti neleistinomis medžiagomis ir
nenaudoti neleistinų metodų;
• užtikrinti produkto ekologiškumą ir
sudėtį;
• paruošimas turi būti atskirtas nuo
neekologiško produkto paruošimo laiko
ar vietos atžvilgiu;
• vesti gamybos ir buhalterinę apskaitą;
• informuoti sertifikavimo įstaigą apie visus
pasikeitimus;
• lydinčiuose
dokumentuose
/
ant
pakuočių nurodyti privalomą informaciją;
• priimant žaliavas / produktus patikrinti
ekologiškumą
patvirtinančius
dokumentus ir patikrinimo rezultatus
užfiksuoti.

Ženklinimo reikalavimai
• Visi supakuoti ekologiški produktai
paženklinti Europos Sąjungos (ES)
ekologinės gamybos logotipu. Greta
šio dedamas ir nacionalinis ženklas
„Ekologinis žemės ūkis“, kuris privalomas
ant visų mūsų šalyje pagamintų,
supakuotų ir šalies rinkai tiekiamų
ekologiškų produktų.
• Fasuotas
ekologiškas
produktas
visada bus paženklintas etikete, kurioje
yra ekologinės gamybos logotipas,
gamintojo ar pardavėjo pavadinimas,
kontrolės įstaigos kodas (LT-EKO-001),
ekologiškos sudėtinės dalys, informacija
apie gaminio kilmę (ES arba ne ES žemės
ūkis).
• Nefasuotus ir neženklintus produktus
gali parduoti tik ūkininkai, pateikiantys
ekologiškumą įrodantį dokumentą –
sertifikatą.

• ES ekologinės gamybos logotipas
naudojamas tik produktams, kurių
sudėtyje yra > 95 proc. ekologiškų
žaliavų.
• Ženklinimo etiketės projektą prieš
spausdinimą privalomą suderinti su
sertifikavimo įstaiga.

DAUGIAU INFORMACIJOS
Dėl detalesnės informacijos kreiptis į šią sritį koordinuojančio III sertifikavimo
skyriaus darbuotojus.
Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus rasite
www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška
VšĮ „Ekoagros“, K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
+370 37 22 35 33, +370 37 20 31 81, ekoagros@ekoagros.lt, www.ekoagros.lt
Bendraukime
Pasitikėjimo linijos tel. +370 700 55 006
Anonimiškai informaciją galima teikti visą parą
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