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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).



Ekologiškų produktų ženklas 

➢ Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami Lietuvos rinkai supakuoti ar sufasuoti 

ekologinės gamybos reikalavimus atitinkantys sertifikuoti ekologiški produktai.

➢ Ūkio subjektams, tiekiantiems ekologiškus produktus kitų šalių rinkai, ekologiškų produktų ženklo 

naudojimas nėra privalomas;

➢ Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į 

ekologinę gamybą laikotarpio produktus;

➢ Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, 

tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio 

valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus bei ekologiškam produktui išduotą patvirtinamąjį 

dokumentą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.



Ekologiškų produktų ženklas 

➢ 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.

➢ Išimtiniais atvejais ant labai mažų fasuočių ir (arba) pakuočių gali būti 
naudojamas ne mažesnis kaip 9 mm aukščio ekologiškų produktų ženklas, 
proporcingai mažinamas aukštis (plotis) ir užrašas, nepakeičiant jų formos.



Ekologiškų produktų ženklas 

➢ Jeigu ekologiško produkto fasuotės ir (arba) pakuotės fono spalva yra 
juoda, gali būti naudojamas nespalvoto ekologiškų produktų ženklo 
negatyvinis atvaizdas arba aplink ekologiškų produktų ženklą gali būti 
apibrėžta išorinė balta linija, kuri padėtų sukurti didesnį kontrastą.

➢ Jei spalvotas ekologiškų produktų ženklas naudojamas tokiame 
spalviniame fone, kuriame jį sunku pastebėti, aplink ekologiškų 
produktų ženklo simbolį gali būti apibrėžta išorinė balta linija, kuri 
padėtų sukurti didesnį kontrastą fono spalvoms.



ES ekologinės gamybos logotipas 

➢ Bendrijos ekologinės gamybos logotipas gali būti naudojamas ženklinant, pristatant 
ir reklamuojant produktus, atitinkančius reglamentų nustatytus reikalavimus.

➢ 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.



ES ekologinės gamybos logotipas 

➢ 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 

Tais atvejais, kai naudojamas Bendrijos logotipas, tame pačiame 
matomame paviršiuje greta logotipo taip pat nurodoma vieta, kurioje 
buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. 
— „ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES; 
— „ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos 
trečiosiose šalyse; 
— „ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo 
užaugintos Bendrijoje, o kitos – trečiojoje šalyje. 

Nurodyti ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo 
operaciją, sertifikavimo įstaigos kodą. 



Ekologiškų maisto produktų ženklinimas



Ekologiškų maisto produktų ženklinimas

• Jeigu ženklinant produktus naudojamas ES ekologinės gamybos 
logotipas ir ekologiškų produktų ženklas, abu ženklai turi būti 
pateikiami ant produkto fasuotės ir (arba) pakuotės vienas šalia kito.



Ekologiškų maisto produktų ženklinimas

• Sertifikuotų produktų ženklinimo etikečių projektus prieš spaudą 
(spausdinimą) turite suderinti su sertifikavimo įstaiga; 

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

• Su sertifikavimo įstaiga galima suderinti ženklinimo etiketės šabloną.



Ekologiškų maisto produktų ženklinimas
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Ženklinimo pavyzdžiai

Ekologiškas produktas

• 1 atvejis: Daržovių sriuba pagaminta Lietuvoje iš ekologiškų žaliavų, 
kurių kilmės šalys Lietuva, Estija, Lenkija, Tunisas, Rusija.



Ženklinimo pavyzdžiai

Ekologiškas produktas

• 2 atvejis: Daržovių sriuba pagaminta Lietuvoje (iš daržovių užaugintų 
Lietuvoje)



Ženklinimo pavyzdžiai

Pereinamojo laikotarpio augalinės kilmės produktai (P2 statusas)

• Pereinamojo laikotarpio neperdirbtos morkos supakuotos Lietuvoje.



Ženklinimo pavyzdžiai

Neekologiškas produktas turintis ekologiškų sudedamųjų dalių 

• Alus pagamintas Lietuvoje, jo sudėtyje ekologiški apyniai. Gamyboje 
naudojami perdirbimo pagalbinės medžiagos leidžiamos pagal 
Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 VIII priedo B skirsnį.



➢Ekologiškų produktų ženklinimo etiketėse nerekomenduojama 
naudoti, tokių teiginių: be GMO, be pesticidų. 

➢Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011   
7 straipsnį c dalį: „Informacija apie maistą neturi klaidinti: darant 
užuominą apie ypatingas maisto produkto savybes, nors jos iš tikrųjų 
yra būdingos visiems tokiems panašiems maisto produktams, ypač 
specialiai atkreipiant dėmesį į tam tikrų sudedamųjų dalių ir (arba) 
maistinių medžiagų buvimą ar nebuvimą“.



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.



Naudinga informacija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-
farming/organics-glance/organic-logo

https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-perdirbimas

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/OrganicLabelingTrainin
gModule.pdf

https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP

https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance/organic-logo
https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-perdirbimas
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/OrganicLabelingTrainingModule.pdf
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP
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