PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Informacija dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką ir
Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų,
kuriems taikoma fitosanitarinė kontrolė

čia. Dėl registracijos fitosanitariniame registre
patariama kreiptis iš anksto.
Fitosanitariškai kontroliuojamą produkciją
lydintys dokumentai ir pasienio kontrolės punkto

Ūkio subjektai, ketinantys įvežti ar vežti
tranzitu į / per Lietuvos Respubliką (toliau – LR) ir
Europos Sąjungos šalis nares augalus, augalinius
produktus ir kitus objektus, turi atsižvelgti į teisinį
reglamentavimą,

kuriuo

remiantis

augalai,

augaliniai produktai ir kiti objektai (toliau –
fitosanitariškai kontroliuojama produkcija), yra
fitosanitariškai kontroliuojami ir jų įvežimui bei

fitosanitarijos postuose (toliau – fitosanitarijos
postas) dirbančių specialistų atliekamai veiksmai
nurodomi 2005 m. kovo 25 d. LR žemės ūkio
ministro ir LR finansų ministro įsakyme Nr. 3D171/1K-080 ,,Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką
ir Europos Bendriją bei gabenamų per ją tranzitu
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų
fitosanitarinio patikrinimo taisyklių patvirtinimo“.

vežimui keliami reikalavimai. 2003 m. birželio
30 d. LR žemės ūkio ministro įsakyme Nr. 3D-264
„Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių
produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“
įvardijami konkretūs augalai, augaliniai produktai
ir kiti objektai, kuriems taikoma fitosanitarinė
kontrolė.
Europos Sąjungos šalių (išskyrus Šveicariją)
fitosanitariškai kontroliuojamą produkciją, reikia
turėti augalų sveikatingumą įrodantį dokumentą –
ir

būti

įsiregistravusiam fitosanitariniame

registre.

Dėl

sertifikatą

įsiregistravimo

vežant

fitosanitariškai

kontroliuojamą produkciją reikėtų kreiptis į
Valstybinės

pakavimo medžiagos

/ supakuotą medinėje

pakavimo medžiagoje iš trečiųjų šalių į Europos
Sąjungą, taip pat ir į Lietuvą, medinė pakavimo
medžiaga

(medinės dėžės, mediniai padėklai,

krovinio tvirtinimo detalės, kabelių ritės ir t. t.)
privalo būti tinkamai apdorota ir paženklinta,

Vežant į Lietuvą ir kitas ES valstybes iš ne

fitosanitarinį

Gabenant bet kokią produkciją ant medinės

augalininkystės

tarnybos

prie

Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba)
regioninį skyrių, kurio teritorijoje vykdoma
ūkinė veikla. Regioninių skyrių sąrašą galima rasti

vadovaujantis

Tarptautinio

fitosanitarinių

priemonių standarto Nr. 15 „Reikalavimai medinei
pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“
reikalavimais.
Fitosanitarijos postų darbo laiką galima rasti
čia.
Augalininkystės

tarnyba

konsultuoja

telefonu, el. paštu, interneto svetainėje, rengia
viešąsias konsultacijas, organizuoja seminarus.
Šią informaciją rengė pasienio kontrolės
koordinavimo skyrius (kontaktai) 2019 m. rugsėjo
mėnesį.
El. paštas: info@vatzum.lt
Ūkio subjektų priežiūra:
http://www.vatzum.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/
www.vatzum.lt

