
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
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008
• Ekologinio žemės ūkio taisyklės
• Importuojamų ekologiškų žemės ūkio 

ir maisto produktų dokumentų patikros 
tvarkos aprašas

Visi ūkio subjektai, užsiimantys 
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų 
prekyba, turi šią veiklą sertifikuoti, 
išskyrus ūkio subjektus, kurie parduoda 
supakuotus ir paženklintus ekologiškus 
produktus tiesiogiai galutiniam vartotojui 
ir negamina, neruošia, nesandėliuoja tokių 
produktų (išskyrus pardavimo punktus), 
arba jų neimportuoja iš trečiosios šalies, 
arba dėl tokios veiklos nesudaro sutarties 
su trečiąja šalimi.

Perkant ekologiškus produktus / žaliavas 
tiesiogiai iš ne ES šalių reikia sertifikuoti 
ekologiškų produktų importo veiklą. 

Ketinant įsigytus ekologiškus produktus 
perfasuoti, perdirbti ir / arba perženklinti 
reikia sertifikuoti ekologiškų produktų 
perdirbimo veiklą. 

Nuotolinės prekybos ekologiškais 
produktais veikla turi būti sertifikuota, 
jeigu ūkio subjektas atlieka nuotolinę 
prekybą naudojantis viena ar daugiau 
nuotolinio ryšio priemonių (pvz., užsisakant 
paštu, internetu, telefonu, faksu). 
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ES esančios įmonės, norinčios 
ekologiškus produktus eksportuoti už 
ES ribų, turi atsižvelgti į importuojančių 
šalių reikalavimus, kurie įvairiose šalyse 
gali skirtis. Tarp ES ir kai kurių šalių (JAV, 
Japonija, Pietų Korėja, Kanada, Šveicarija 
ir kt.) yra pasirašytos ekvivalentiškumo 
sutartys, todėl VšĮ  „Ekoagros“ sertifikuoti 
produktai tose šalyse yra pripažįstami kaip 
ekologiški. Tam tikros ne ES šalys importo 
kontrolės metu reikalauja papildomų 
sertifikavimo įstaigos patvirtintų 
dokumentų.

Svarbiausias reikalavimas  – įdiegti 
ekologiškų produktų gamybos kontrolės 
sistemą
• užtikrinti atsekamumą ir identifikavimą 

visuose etapuose;
• neužteršti neleistinomis medžiagomis ir 

nenaudoti neleistinų metodų;
• užtikrinti produkto ekologiškumą;
• paruošimas turi būti atskirtas nuo 

neekologiško produkto paruošimo laiko 
ar vietos atžvilgiu;

• vesti gamybos ir buhalterinę apskaitą;
• informuoti sertifikavimo įstaigą apie visus 

pasikeitimus;

• laikytis ženklinimo reikalavimų, jei 
ženklinama;

• lydinčiuose dokumentuose / ant 
pakuočių nurodyti privalomą informaciją;

• priimant žaliavas / produktus patikrinti 
ekologiškumą patvirtinančius 
dokumentus ir patikrinimo rezultatus 
užfiksuoti.

Pasitikėjimo linijos tel. +370 700 55 006
Anonimiškai informaciją galima teikti visą parą

DAUGIAU INFORMACIJOS

VšĮ „Ekoagros“, K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
+370 37 22 35 33, +370 37 20 31 81, ekoagros@ekoagros.lt, www.ekoagros.lt

Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus rasite 
www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška
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Dėl detalesnės informacijos kreiptis į šią sritį koordinuojančio III sertifikavimo 
skyriaus darbuotojus.


