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Viešoji įstaiga „Ekoagros“ 

 

NEEKOLOGIŠKO PERDIRBTO MAISTO PRODUKTO, TURINČIO EKOLOGIŠKŲ SUDEDAMŲJŲ 

DALIŲ, ŽENKLINIMO KLAUSIMYNAS 
 

 

BENDROJI INFORMACIJA  

Šis klausimynas skirtas veiklos vykdytojams, ketinantiems pateikti suderinimui VšĮ „Ekoagros“ (toliau – kontrolės institucija) perdirbto neekologiško 

maisto produkto, turinčio ekologiškų sudedamųjų dalių, ženklinimo etikečių projektus. Prieš siųsdami kontrolės institucijai suderinti ženklinimo 

etikečių projektus, įsivertinkite savo pateikiamą ženklinimo informaciją atsakydami į pateiktus klausimyno klausimus. Jeigu nors į vieną klausimą 

atsakysite „Ne“, Jūsų ženklinimo etiketės projekto kontrolės institucija negalės  suderinti, nes ji neatitinka nustatytų reikalavimų. Atitinkamai 

turėtumėte pakoreguoti, kad į visus šio klausimyno klausimus atsakymai būtų „Taip“, ir tik tada teikti kontrolės institucijai suderinimui. 

 

Šis ženklinimo klausimynas netaikomas šiems produktams:  

a) ekologiškiems perdirbtiems maisto produktams;  

b) perdirbtiems pašarams; 

c) augalų dauginamajai medžiagai; 

d) perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams;  

e) nefasuotiems maisto produktams; 

f) perdirbtiems maisto produktams, kurie skirti negalutiniam naudotojui, t. y. verslas verslui (ang. business-to-business (B2B).     

Šiame klausimyne yra naudojamas šio teisės akto pavadinimo trumpinys: 

R2018/848 – 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų 

ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007. 

 

Šiame klausimyne naudojamas sutrumpinimas:  

„Logotipas“ – Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas. 

 

PASTABOS 

• Norėdami suderinti naujo ekologiško produkto ženklinimo etiketės projektą, jį turite siųsti kartu su ekologiško sertifikuojamo maisto produkto 

receptūra (forma F-008/1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101
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Rengiant ženklinimo etikečių projektus rekomenduojama naudotis Europos Komisijos maisto ženklinimo informacine sistema, kad tinkamai 

įgyvendintumėte bendruosius maisto ženklinimo reikalavimus. Kontrolės institucija nevertins atitikties šiems reikalavimams, nes už jų kontrolę yra 

atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Atsidarę Maisto ženklinimo informacinę sistemą pasirinkite kalbą ir po to maisto produkto 

kategoriją ir sistema pateiks sąrašą bendrųjų reikalavimų, kurie yra taikomi tos kategorijos maito produktams pagal bendruosius ES teisės aktų 

reikalavimus: 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-category 

 

 

 

Eil. Nr. Klausimai 
Taip / Ne / 

Netaikoma 

1. 
Ar ženklinimo etiketėje, yra pateiktos būtinos nuorodos?  

(R2018/848 III priedo 2.1.1) 

 

Pastaba. Etiketėje, nedarant poveikio jokioms kitoms pagal Sąjungos teisės aktus privalomoms nuorodoms, nurodoma: 

a) veiklos vykdytojo ir, jei skiriasi, produkto savininko arba pardavėjo pavadinimas ir adresas; 

b) produkto pavadinimas; 

c) kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, kuriai pavaldus veiklos vykdytojas, pavadinimas arba kodas ir  

d) atitinkamais atvejais partijos identifikavimo žyma pagal žymėjimo sistemą, patvirtintą nacionaliniu lygmeniu arba suderintą su kontrolės institucija 

ar kontrolės įstaiga, kuri sudaro sąlygas susieti partiją su R2018/848 34 straipsnio 5 dalyje nurodytais įrašais. 

2. 
Ar yra nurodytas kontrolės institucijos kodas? 

(R2018/848 32 str. 1 a) 

 

Pastaba. Kontrolės institucijos VšĮ „Ekoagros“ kodas yra LT-EKO-001  

3. 

Ar kai produkte mažiau kaip 95 proc. produkto žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių masės sudaro ekologiškos sudedamosios 

dalys, sudedamųjų dalių sąraše (kai toks sąrašas yra privalomas pagal bendruosius maisto ženklinimo reikalavimus) nurodėte 

su ekologinės gamybos metodu susijusį terminą („ekologiškas“, „bio“ „eko“ ir pan.)?  

(R2018/848 30 str. 5 b) i) ir antra pastraipa) 

 

Pastabos: 

1. Įvertinti, kokį procentinį kiekį Jūsų produkte sudaro ekologiškos žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys, galite naudodamiesi sertifikuojamo 

maisto produkto receptūra (forma F-008/1). Joje yra  įdiegta automatinė skaičiuoklė. Sertifikuojamo maisto produkto receptūrą galite rasti VšĮ 

„Ekoagros“ tinklapyje: https://www.ekoagros.lt/formos » Dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui » Forma F-008/1. 

2. Nuorodos į ekologinę gamybą gali būti pateikiamos tik ekologiškoms sudedamosioms dalims. 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-category
https://www.ekoagros.lt/formos
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4. 

Jeigu prekiniame pavadinime nurodėte su ekologinės gamybos metodu susijusį terminą („ekologiškas“, „bio“ „eko“ ir pan.), ar 

šiame produkte pagrindinė sudedamoji dalis yra medžioklės ar žvejybos produktas ir terminas prekiniame pavadinime yra 

akivaizdžiai susiję su kita sudedamąja dalimi, kuri yra ekologiška ir skiriasi nuo pagrindinės sudedamosios dalies, o visos kitos 

žemės ūkio sudedamosios dalys yra ekologiškos? (R2018/848 30 str. 5 c) i), ii), iii) 

 

Pastaba. Nuorodos į ekologinę gamybą gali būti pateikiamos tik ekologiškoms sudedamosioms dalims. 

5. 
Ar sudedamųjų dalių sąraše nurodėte, kokią bendro žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių kiekio dalį sudaro bendra 

ekologiškų sudedamųjų dalių procentinė dalis? (R2018/848 30 str. 5 trečia pastraipa) 

 

Pastaba. Įvertinti, kokį procentinį kiekį Jūsų produkte sudaro ekologiškos žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys, galite naudodamiesi sertifikuojamo 

maisto produkto receptūra (forma F-008/1). Joje yra įdiegta automatinė skaičiuoklė. Sertifikuojamo maisto produkto receptūrą galite rasti VšĮ 

„Ekoagros“ tinklapyje: https://www.ekoagros.lt/formos » Dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui » Forma F-008/1.  

6. 
Ar nuorodos, susijusios su ekologinės gamybos metodu, bei procentai pateikti tokios pačios spalvos ir tuo pačiu šriftu ir dydžiu 

kaip ir kitų sudedamųjų dalių? (R2018/848 30 str. 5 ketvirta pastraipa) 

 

Pastaba. Taikant šį reikalavimą nereikalaujama pateikti atitinkamas nuorodas tokia pačia spalva ir tuo pačiu šriftu, jeigu pagal bendruosius maisto 

ženklinimo reikalavimus tokias sudėtines dalis privalu pateikti aiškiai išskiriant, pvz., alergijas arba maisto netoleravimą sukeliančias sudėtines dalis. 

 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

Siųsdami ženklinimo etikečių projektus suderinimui su kontrolės institucija atkreipkite dėmesį, kad kiekvienos etiketės projekto siųsti nereikia, JEIGU: 

ketinate suderinti to paties maisto produkto ženklinimo etiketes, kuriose skiriasi tik produkto grynasis kiekis, partijos Nr., galiojimo data. Pvz., tunas 

su ekologišku alyvuogių aliejumi 250 g, tunas su ekologišku alyvuogių aliejumi 500 g ir pan.  

 

 

 

___________________________________________________ 

https://www.ekoagros.lt/formos

