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Importo iš trečiųjų šalių 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.

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. (Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2018-11-26)



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;

Ūkio subjektams, ketinantiems importuoti arba 
importuojantiems iš trečiųjų šalių ekologiškus produktus, ir 
pirmiesiems gavėjams



Europos komisijos gairės

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Komisija 
sugriežtino ekologiškos siuntos kontrolę  per 
ES teritoriją iš : 
• Ukrainos,
• Kazachstano,
• Moldovos,
• Rusijos Respublikos,
• Kinijos. 



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;

• Goji uogos ir produktai iš jų (Kinija)



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

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

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

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.



Dažniausiai taikomos neatitiktys 

Nėra saugomas originalus siuntą patvirtinantis dokumentas 
COI;

Siuntą patvirtinančiame dokumente COI, nėra pasirašytas 20 
langelis (popieriniame variante);

Siuntą patvirtinančiame dokumente COI, nėra pasirašytas 21 
langelis (popieriniame ir elektroniniame variante).
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