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DĖL ŽENKLINIMO „ECO“, „BIO“ ŽENKLAIS KONTROLĖS 

 

Prasidėjus sveikos mitybos bei sveikos gyvensenos temų eskalavimui, padidėjus sveikesnių 

produktų paklausai, pastaruosius metus ypatingai  padaugėjo maisto prekių su gerą kokybę 

nurodančiais užrašais „eko“ ar „bio“. 2007 metais Europos Bendrijoje sureguliavus su ekologine 

gamyba susijusių terminų vartojimą, žymenys „bio“ ar „eko“ gali būti vartojami visoje Bendrijoje ir bet 

kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka Reglamento nustatytus 

reikalavimus. 

Kadangi Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta, jog šalys ne tik gali ženklinti produktus 

tam tikrais žymenimis, bet ir privalo sukurti patikimas kontrolės sistemas visoms procedūros 

kontroliuoti ir prekių kokybės atitikčiai ženklinimui užtikrinti, kreipiuosi į Jus, kaip į vieną pagrindinių 

kontrolės institucijų su paklausimu. 

 

Kadangi Ekologiškų produktų gamybos ir paruošimo etape ženklinimą ekologiškų produktų 

ženklu kontroliuoja sertifikavimo įstaiga VŠĮ „Ekoagros“, o mažmeninės ir didmeninės prekybos 

įmonėse ekologiškų produktų ženklinimo kontrolę vykdo VMVT ir jos teritorinės tarnybos, prašau 

Jūsų pateikti informacijos: 

I. Kokius/kokio pobūdžio pažeidimus dėl ženklinimo žymenimis „bio“ ir „eko“, paženklintų 

produktų kokybės esate nustatę per pastaruosius kelerius metus? Kokios pažeidimų tendencijos 

ir specifika Lietuvoje? Ar įmanoma tai palyginti su kitų Europos Sąjungos valstybių patirtimi 

pažeidimų kontrolės srityje, jei yra keičiamasi informacija? 

II. Kokių kontrolės priemonių „eko“, „bio“ ženklinimo pažeidimų srityje imasi pati institucija 

(priemonių rūšys, periodiškumas) ir kokie  pažeidimai tikrinami besikreipusių pareiškėjų 

iniciatyva? Kokius pažeidimus dažniausiai nustato institucija ir dėl ko dažniausiai kreipiasi 

pareiškėjai? 
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III. Kaip dažnai ir kokia tvarka yra tikrinama produkto, pažymėto „eco“, „bio“ žymenimis, sudėties 

atitikimas 95 proc. kilmės iš ekologinio ūkio sąlygai? 
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DĖL EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRDUKTŲ ŽENKLINIMO  

 

Kreipiuosi su prašymų pagal kompetenciją atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. 

 

Dėl raidinių ženklų, kurių naudojimas žymi ekologiškus maisto gaminius.  

Kaip suprantame, vartotojų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos tikslais siekiant užtikrinti, 

kad ekologiškiems produktams žymėti vartojami terminai visoje Bendrijoje būtų apsaugoti nuo jų 

vartojimo neekologiškiems produktams žymėti, apsauga taikoma įprastiems šių terminų išvestiniams 

žodžiams arba mažybinėms jų formoms, kai jie vartojami atskirai ar junginiuose. Tokie išvestiniai 

žodžiai, kaip, pavyzdžiui „bio“ ar „eco“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje 

Bendrijoje ar bet kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka pagal šį 

reglamentą ar jo laikantis nustatytus reikalavimus.  

- Kaip suprantame, būtent raidiniai ženklai „eco“ ir „bio“ pagal Europos Sąjungos (toliau - ES) 

teisės aktus yra saugomi ekologiškų prekių ženklai ir turi garantuoti vartotojams, kad 

produktas yra ekologiškas?  

- Kokie galimi junginiai, išvestinės, mažybinės formos, kurios yra laikomos ekologiškų 

produktų saugomais žymenimis, kuriais ženklinant nebus laikoma, kad vartojami žymenys 

(žodžiai) gali suklaidinti vartotoją, leisdami manyti, kad produktas ar jo ingredientai atitinka 

pagal Europos Sąjungos teisės aktus nustatytus reikalavimus? Kokie jų yra naudojami 

Lietuvoje? 

- Ar gamintojas, pardavėjas naudodamas „bio“ „eco“ raidinius žymenis privalo žymėti prekę ir 

„Europos lapu“?  

- Kaip yra/gali būti traktuojamos prekės, kurios turi raidinius žymenis „bio“ „eco“ (ar šių 

žymenų junginiu, mažybines, išvestines formas), bet nėra paženklintos grafiniu ženklu 

„Europos lapu“? 

- Kaip yra traktuojamas ženklas „eko“? 
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Dėl nacionalinio ekologiško prekės ženklo ir Europos lapo žymėjimo. 

-  Kaip suprantame, ES valstybės narės gali nusistatyti  ir savo – griežtesnius reikalavimus 

nacionaliniu lygmeniu naudojamiems ekologiškų produktų ženklams (jie negali būti lengvesni 

nei ES reglamentų keliami reikalavimai)?  

 

- Kokios ES valstybės turi savo savarankiškas ekologiško maisto ženklinimo sistemas, kurios 

yra griežtesnės nei ES teisės aktais nustatyti reikalavimai ekologiškam maistui?  

 

- Ar galima ekologiškus gaminius ženklinti tik privačiu/regioniniu/nacionaliniu ekologiško 

maisto žymeniu, atveju: 1) kai kitos ekologiško maisto ženklinimo sistemos reikalavimai yra 

mažesni nei ES teisės aktų numatyti reikalavimai; 2) kai ekologiško maisto ženklinimo 

sistemos reikalavimai yra didesni nei ES teisės aktų numatyti reikalavimai? 

 

- Ar Lietuvoje galiojantis ženklas „ekologinis žemės ūkis“ (su grafiniu vaizdu) yra pagrįstas 

nacionaliniais ekologiško prekių ženklo reikalavimais, kurie yra griežtesni ir skiriasi nuo ES 

teisės aktuose įtvirtintų ar tai tiesiog yra Lietuvoje pagaminto pagal ES teisės aktus 

ekologiško maisto ženklas? Ar lietuviško ekologiški maisto produktai/gaminiai gali būti 

ženklinami tik nacionaliniu ženklu „ekologinis žemės ūkis“ (su grafiniu vaizdu)? 
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