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Ekologinės gamybos teisės aktai

2007 m. birželio 28 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.
834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91;

2008 m. rugsėjo 5 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr.
889/2008 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB)
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos,
ženklinimo ir kontrolės.



Importo iš trečiųjų šalių teisės aktai

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento
(EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų
produktų importo iš trečiųjų šalių;

LRŽŪM 2012 m. gegužės 17 d. Nr. 3D-352 įsakymas Dėl 
importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų 
dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo.



Aprašas taikomas

Ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą Lietuvoje 
sertifikuojančiai patvirtintai sertifikavimo įstaigai VŠĮ 
„Ekoagros“;

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;

Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos;



Europos komisijos gairės

2016 m. lapkričio 29 d. Europos Komisija 
sugriežtino ekologiškos siuntos kontrolę  per 
ES teritoriją iš :
• Ukrainos,
• Kazachstano,
• Rusijos Respublikos. 
galiojo iki 2017 m. gruodžio mėn. 31 d., tačiau 
2018-01-08 pratęstos 2018 m.
https://www.skal.nl/assets/Wetgeving/Guidelines-AddOffCtrl-Ukraine-Russian-Federation-
and-Kazakhstan-final.pdf

https://www.skal.nl/assets/Wetgeving/Guidelines-AddOffCtrl-Ukraine-Russian-Federation-and-Kazakhstan-final.pdf


Europos komisijos gairės

Ypatingas dėmesys skiriamas prekėms pagal šiuos KN 
kodus:

• 10 – javai;

• 11 – malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas;
kviečių glitimas;

• 12 – aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai,
sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir
medicinoje; šiaudai ir pašarai;

• 23 – maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti
pašarai gyvūnams.



 Privalo būti imamas bent 1, per šalies teritoriją
importuojamos siuntos mėginys visiems įmanomiems
pesticidams ištirti.

 Atliekama siuntos dokumentų patikra pasienio poste:

✓ Patikrinimo sertifikatas (COI sertifikatas);

✓Muitinės deklaracija;

✓ Transporto dokumentai.

Europos komisijos gairės



Terminai

importuotojas – fizinis arba juridinis asmuo Bendrijoje, kuris pats 
arba per savo atstovą tiekia siuntą Bendrijos rinkai 
(Nr. 889/2008      2 str. c dalyje); 

pirmasis gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam pristatoma 
siunta ir kuris ją gaus toliau tvarkyti ir (arba) parduoti                      

(Nr. 889/2008     2 str. d dalyje);

siunta – vienu ar keliais Kombinuotosios nomenklatūros kodais 
ženklinamų produktų kiekis, kuriam išduotas vienas patikrinimo 
sertifikatas ir kuris gabenamas ta pačia transporto priemone iš tos 
pačios trečiosios šalies 
(Nr. 1235/2008    2 str. 3 dalyje).



Importuotojui keliami reikalavimai

būti registruotas LR fitosanitariniame registre, jeigu planuoja 
importuoti augalinius produktus, kuriems fitosanitarinė kontrolė yra 

būtina, ir turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą;

turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti 
įregistruotas į VMVT Maisto tvarkymo subjektų registrą (negyvūninio 

maisto), arba

turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio 
maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo 

tvarkos apraše;

būti įregistruoti ir įtraukti į įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą, 
kurie verčiasi pašarų veikla (pašarų importuotojas).



Importuotojui keliami reikalavimai

Importuotojas, ketinantis importuoti produktus kaip ekologiškus į 

ES iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją, Norvegiją, Islandiją), prieš 

pradėdamas vykdyti importo veiklą turi kreiptis į sertifikavimo 

įstaigą raštu dėl veiklos sertifikavimo, ir gauti importo veiklą 

patvirtinantį dokumentą.



Reikalavimai importuotojui

Susipažinti su importo veiklai keliamais teisės aktų reikalavimais;

Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą forma (F-002);

Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo anketą

forma (F-008/4);

Ekologiško produkto tiekėjo (eksportuotojo) patvirtinamojo dokumento

kopiją;

Ekologiškų produktų importo veiklos procedūrą;

Visų sandėlių ir pagalbinių patalpų planus;

Įsipareigojimas;

Sutarties su subrangovu kopiją.



Reikalavimai importuotojui

Importuotojas, sertifikavęs importo veiklą ir gavęs tai 

patvirtinantį dokumentą turi registruotis Europos Komisijos 

įsteigtoje elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizės 

sistemoje (Trade Control and Expert System) (toliau – TRACES) 

kaip ekologiškų produktų importuotojas.  

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login


Registravimasis TRACES sistemoje

Susikurkite sistemoje savo vartotojo (user) profilį; 

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-
webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-
in-TRACES.NT.htm

Susikurti savo įmonės (operator) profilį;

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-
webhelp/Content/D_User%20Management/create-a-new-operator-in-
TRACES.NT.htm

Susieti savo vartotojo (user) profilį su jūsų įmone (operator), 
pasiprašant naudotojo prieigos. 

Už prieigų ekologiškų produktų importuotojams suteikimą Lietuvoje 
atsakinga sertifikavimo įstaiga. 

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User Management/create-a-new-operator-in-TRACES.NT.htm


Reikalavimai importuojamai siuntai

Importuotojas turi turėti per TRACES sistemą siuntai arba partijai 
trečiojoje šalyje išduotą originalų atspausdintą ir pasirašytą 

trečiosios šalies kontrolės įstaigos (institucijos) patvirtintą siuntos 
patvirtinamąjį dokumentą COI (angl. Certificate of Inspection)  .

Atspausdintą iš TRACES sistemos patikrinimo sertifikatą sudaro 
vienas originalas, pasirašytas kontrolės institucijos ir siunčiamas 

importuotojui.



COI patvirtinimas 

Elektroninėje ir popierinėje versijose, atitinkamuose langeliuose 
pasirašo:

18 langelis – sertifikavimo įstaiga, išdavusi patikrinimo
sertifikatą COI;

19 langelis – importuotojas, ketinantis importuojamai siuntai
įforminti specialiąją muitinės procedūrą. Nurodo LR
sertifikavimo įstaigos duomenis, o įforminant išleidimo į laisvą
apyvartą muitinės procedūrą – muitinės deklaracijos 44 langelyje
nurodo patikrinimo sertifikato kodą (C644) bei numerį;



COI patvirtinimas 

20 langelis - kompetentinga institucija, išleidžianti siuntą į laisvą 
apyvartą. Kuriant patikrinimo sertifikatą COI, parenkama iš 
klasifikatoriaus TRACES sistemoje.



COI patvirtinimas 

21 langelis – gavęs siuntą importuotojas ar pirmasis gavėjas.

Atspausdintą iš TRACES sistemos patikrinimo sertifikatą sudaro 
vienas originalas. Jis turi būti pasirašytas popierinėje versijoje ir 
TRACES sistemoje. 

Sertifikato originalą importuotojas ar pirmasis gavėjas turi saugoti 
ne trumpiau nei dvejus metus.



LT ekologiškų produktų importo sistema

Importuotojas

Praneša VšĮ „Ekoagros“ apie ketinimą importuoti ekologišką 

produktą

VMVT inspektoriai tikrina importuojamos siuntos dokumentus, 

ženklinimą, atsekamumą ir kt. . Jei patikros rezultatai atitinka 

reikalavimus TRACES sistemoje pažymi 20 langelį

Tiriami  siuntos ar 

partijos mėginiai

100 % pagal Europos 

Komisijos gaires

VšĮ „Ekoagros“  atlieka importuotos siuntos 

fizinę patikrą pirmojo gavėjo patalpose              

( Lietuvoje)

TAIP

Automatiškai TRACES sistema  juos 

nukreipia į OFIS sistemą pildyti notifikaciją 

trečiosios šalies sertifikavimo įstaigai

NE



Ačiū už dėmesį

Ačiū už dėmesį.

Laima Lebedžinskienė

laima.lebedzinskiene@ekoagros.lt

www.ekoagros.lt

http://www.ekoagros.lt/

