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Teisės aktai

2009 m. sausio 6 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-2
Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo.
(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-09).



2009 m. sausio 6 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 
3D-2. Naujausia suvestinė, redakcija 2018.08.09.

3 str. Ūkio subjektams, tiekiantiems ekologiškus produktus 

kitų šalių rinkai, ekologiškų produktų ženklas nėra privalomas.

10 str. Gali būti naudojamas juodai baltas (toliau – nespalvotas) 

ekologiškų produktų ženklas.

15 str. Mažiausias ekologiškų produktų ženklo dydis turi būti 

ne mažesnis kaip 15 mm x 10,71 mm (plotis x aukštis), 

proporcingai didinamas aukštis (plotis) ir užrašas, nepakeičiant 

jų formos. Aukščio ir pločio proporcijų santykis visada yra 1:1,4.

Ekologiškų produktų ženklas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2BEA9BBB76A/TAIS_382456


Ekologiškų produktų ženklas

4 str. Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi 
tiekiami Lietuvos rinkai supakuoti ar sufasuoti ekologinės 
gamybos reikalavimus atitinkantys ir sertifikuoti ekologiški 
produktai.

41 str. Ekologiškų produktų ženklu gali būti ženklinami Lietuvos 
rinkai tiekiami ES sertifikavimo įstaigų sertifikuoti ekologiški 
produktai. Tokiu atveju ekologiškos produkcijos gamintojas arba 
tiekėjas, kuris ketina tiekti Lietuvos rinkai kitoje ES valstybėje 
pagamintus ekologiškus produktus, paženklintus ekologiškų 
produktų ženklu, kreipiasi į VšĮ Ekoagros raštu arba el. paštu 
lietuvių arba anglų kalba dėl etiketės suderinimo. 



Ekologiškų produktų ženklas

21 str. Nustačiusi ekologiškų produktų gamybos ir (arba) 
paruošimo metu Lietuvoje padarytų ženklinimo pažeidimų 
sertifikavimo įstaiga:

21.1 str. uždraudžia atitinkamam ūkio subjektui tiekti rinkai 
ekologiškus produktus, paženklintus ekologiškų produktų 
ženklu;

21.2 str. užtikrina, kad nedelsiant būtų pašalintos nuo visų 
paruoštų ir skirtų tiekti rinkai ekologiškų produktų fasuočių ir 
(arba) pakuočių nuorodos į ekologinę žemės ūkio gamybą, 
neatitinkančios šio Tvarkos aprašo ir (ar) kitų teisės aktų 
reikalavimų, ir nurodo atitinkamam ūkio subjektui iš naujo 
ženklinti ekologiškus produktus pagal šio Tvarkos aprašo ir kitų 
teisės aktų reikalavimus.



ES ekologinės gamybos logotipas

ES ekologinės gamybos logotipas turi būti bent 9 mm aukščio ir 
bent 13,5 mm pločio; aukščio ir pločio proporcijų santykis visada 
yra 1:1,5. 

Išimtiniais atvejais, ant labai mažų pakuočių gali būti 
naudojamas ne mažesnis kaip 6 mm aukščio logotipas.

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 Įgyvendinimo 

reglamentas. Naujausia konsoliduotoji versija 2018.11.21 priedo XI  

7 punktas: 



ES ekologinės gamybos logotipas gali būti naudojamas ir 
nespalvotas, bet tik tuo atveju, kai jo spalvotą variantą 
naudoti nėra praktiška.

Jeigu pakuotės ar etiketės fono spalva tamsi, gali būti 
naudojamas logotipo negatyvinis atvaizdas, kuris 
sukuriamas panaudojant pakuotės ar etiketės fono 
spalvą.

ES ekologinės gamybos logotipas



Ekologiškų maisto produktų ženklinimas

Pavadinimas
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„Ekologinis 
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ES 
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Žemės ūkio 
žaliavų kilmės 
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Ekologiškos 
sudėtinės 
dalys



Ekologiško produkto ženklinimo etiketės dizainas pakartotinai 
nederinamas su sertifikavimo įstaiga, kai etiketėje keičiamas tik 
dizainas.

Su sertifikavimo įstaiga galima suderinti ženklinimo etiketės 
šabloną.



Didmeninės prekybos įmonės 
klijuodamos informaciją su vertimu į 
lietuvių kalbą neturi uždengti 
gamintojo etiketėje nurodytos 
informacijos: sertifikavimo įstaigos 
kodo, ES ekologinės gamybos 
logotipo, žemės ūkio žaliavų kilmės 
nuorodos.



Elektroninėse parduotuvėse pateikiama informacija negali 
klaidinti vartotojų
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