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Oficiali kontrolė = Ekologinės gamybos kontrolė

• Regl. 625/2017 oficialios kontrolės reglamentas panaikinantis 
Reglamentą 882/ 2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir 
maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir 
gerovės taisyklių 

• Taikomas ir ...

i) ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo

• 625/2017 ir 848/2018 yra du pagrindiniai teisės aktai taikomi ekologinei gamybai. Taikomi kartu.

• 625/2017 taikomas nuo 2019-12-14, 848/2018 nuo 2022-01-01



EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTAS (ES) 2018/848 

2018 m. gegužės 30 d. 
dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų 

ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 834/2007



REGLAMENTAS (ES) 2018/848 

Tikslai

• sudaryti vienodas sąlygas veiklos vykdytojams (ES ir TŠ); 

• suderinti ir supaprastinti taisykles; 

• padidinti vartotojų pasitikėjimą ekologiškais produktais ir ES 
ekologinės gamybos logotipu.



REGLAMENTAS (ES) 2018/848 

➢ gamybos taisyklės yra detalizuotos (kai kurių išimčių atsisakoma)

➢ sustiprinta kontrolės sistema (visoje tiekimo grandinėje įdiegtos griežtesnės 
atsargumo priemonės ir patikimi patikrinimai)

➢ gamintojai trečiosiose šalyse turės laikytis tų pačių taisyklių, kaip ir 
gaminantys ES

➢ ekologinės taisyklės apims platesnį produktų sąrašą



REGLAMENTAS (ES) 2018/848 

Taikymo sritis I

• 848/2018 2 str. 1 dalyje nurodytiems žemės ūkio, įskaitant 
akvakultūrą ir bitininkystę, kilmės produktams, išvardytiems SESV  
(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo) I priede, 

• a) gyviems ar neperdirbtiems žemės ūkio produktams, įskaitant 
sėklas ir 
kitą augalų dauginamąją medžiagą; 

• b) maistui skirtiems perdirbtiems žemės ūkio produktams; 

• c) pašarams.



REGLAMENTAS (ES) 2018/848 

Taikymo sritis II

• Šis reglamentas taip pat taikomas tam tikriems kitiems su žemės ūkiu 
glaudžiai susijusiems šio reglamento I priede išvardytiems produktams 
(išvardinti Reglamento 848/2018 I priede)

• mielės naudojamos kaip maistas ar pašaras

• matė, cukrinis kukurūzas, vynmedžio lapai, palmių širdys, apynių ūgliai ir kitos
panašios valgomosios augalų dalys bei iš jų pagaminti produktai

• Jūros druska ir kitos druskos maistui ir pašarams

• Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

• Natūralios dervos ir gumos

• Bičių vaškas

• Eteriniai aliejai

• Kamščiamedžio kamščiai iš gamtinės kamštienos, neaglomeruoti ir be rišiklių

• Medvilnė, nekaršta ir nešukuota

• Vilna, nekaršta ir nešukuota

• Neapdorotos odos ir neapdorotos odos

• Augaliniai tradiciniai žolelių preparatai



NAUJO REGLAMENTO STRUKTŪRA

• I skyrius DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS (1-3 str.)

• II skyrius EKOLOGINĖS GAMYBOS TIKSLAI IR PRINCIPAI (4-8 str.)

• III skyrius GAMYBOS TAISYKLĖS (9-29 str.)

• IV skyrius ŽENKLINIMAS (30-33 str.)

• V skyrius SERTIFIKAVIMAS (34-36 str.)

• VI skyrius OFICIALI KONTROLĖ IR KITOS OFICIALIOS VEIKLOS (37-43 str.)

• VII skyrius PREKYBA SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS (44-49 str.)

• VIII skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS  (50-53 str.)

➢ I Skirsnis Ekologiškų produktų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų laisvas 
judėjimas

➢ II Skirsnis Informavimas, ataskaitų teikimas ir susijusios nukrypti leidžiančios nuostatos

• IX skyrius PROCEDŪRINĖS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS (54-61 str.)



NAUJO REGLAMENTO STRUKTŪRA

• I priedas KITI 2 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI PRODUKTAI (matė, bičių vaškas, eteriniai aliejai ir 
t.t.)

• II priedas III SKYRIUJE NURODYTOS IŠSAMIOS GAMYBOS TAISYKLĖS (skirstoma į 7 dalis (augalai, 
gyvuliai, dumbliai ir akvakultūros gyvūnai, perdirbtas maistas, perdirbti pašarai, vynas, 
mielės, naudojamos kaip maistas ar pašaras )

• III priedas PRODUKTŲ SURINKIMAS, PAKAVIMAS, VEŽIMAS IR LAIKYMAS 

➢ reikalavimai susiję su IR 889/2008 30-35 straipsniais

➢ pridedamas papildomas reikalavimas dėl birių produktų judėjimo tarp kontroliuojamų 
operatorių, vežant gali būti tik ekologiški arba pereinamojo laikotarpio produktai (Reg. 848/2018, 
III priedo 2.2 punkto b papunktis)

• IV priedas 30 STRAIPSNYJE NURODYTI EKOLOGINĖS GAMYBOS TERMINAI ( ES kalbomis)

• V priedas EUROPOS SĄ JUNGOS EKOLOGINĖS GAMYBOS LOGOTIPAS IR KODAI 

• VI priedas SERTIFIKATO PAVYZDYS ( keičiamas Patvirtinamas dokumentas į Sertifikatas ) 



REGLAMENTO (ES) 2018/848 papildymai ir keitimai

• ĮR 2021/279 kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis
užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo reikalavimams;

• DR 2021/771 kuriuo nustatomi konkretūs apskaitos dokumentų patikrų, atliekamų
vykdant oficialią ekologinės gamybos ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę, kriterijai ir
sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848;

• DR 2021/1006 2021 dėl sertifikato, kuriuo patvirtinama atitiktis ekologinės gamybos
taisyklėms, pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2018/848

• ĮR 2021/1165 kuriuo leidžiama ekologinėje gamyboje naudoti tam tikrus produktus ir
medžiagas ir sudaromi jų sąrašai

• DR 2021/1691 kuriuo dėl ekologinę gamybą vykdantiems veiklos vykdytojams
taikytinų duomenų registravimo reikalavimų iš dalies keičiamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas

• DR 2021/1698 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 
papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti 
sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę 
trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės 
institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų 
veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis 

https://www.ekoagros.lt/teises-aktai-2

https://www.ekoagros.lt/teises-aktai-2


Įgyvendinimo Reglamentas 2021/279 (I)

Apima:

• Procedūriniai veiksmai, kurių turi imtis veiklos vykdytojas 
įtariamos neatitikties dėl aptiktų neleidžiamų 
produktų ir medžiagų atveju 

• Oficialaus tyrimo metodika

• Tam tikrų nuorodų naudojimo sąlygos
➢perėjimo prie ekologinės gamybos augalinės kilmės 

produktams
➢kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos kodas
➢vietos, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio 

žaliavos, nuoroda

• Reikalavimai veiklos vykdytojų grupėms



Įgyvendinimo Reglamentas 2021/279 (II)

Apima:

• Mažiausi kontrolės ir mėginių procentiniai dydžiai

• Veiksmai nustatytos neatitikties atvejais

• Keitimasis informacija 
➢ NAUJA:  Atliekant masės balanso / atsekamumo tikrinimą kontrolės 

įstaigos  keičiasi svarbia informacija leidžiančia užbaigti patikrinimus. 

• Pereinamo laikotarpio nuostatos

Nacionalinis priemonių katalogas turi būt parengtas iki 2023-01-01 



ATSARGUMO PRIEMONĖS 
VEIKLOS VYKDYTOJUI (2018/848,  28 STR . )

1. Siekiant užkirsti kelią taršai produktais ar medžiagomis, veiklos vykdytojai turi: 
a) įdiegti ir įgyvendinti priemones, kurios yra proporcingos ir tinkamos, siekiant 

nustatyti ekologinės gamybos ir produktų taršos neleistinais produktais ar 
medžiagomis riziką, įskaitant sistemingą esminių procedūrinių veiksmų nustatymą;

b) įdiegti ir įgyvendinti priemones, kurios yra proporcingos ir tinkamos, siekiant užkirsti 
kelią ekologinės gamybos ir produktų taršos neleistinais produktais arba medžiagomis 
rizikai; 

c) reguliariai peržiūrėti ir pakoreguoti tokias priemones ir 

d) laikytis kitų atitinkamų šio reglamento reikalavimų, kuriais užtikrinamas ekologiškų, 
perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologiškų produktų atskyrimas. 



Prevencinės ir atsargumo priemonės

Šaltinis – 2021 BTSF mokymų medžiaga



ATSARGUMO PRIEMONIŲ ETAPAI

Šaltinis – 2021 BTSF mokymų medžiaga



Kontrolės planas

Savikontrolės reikalavimas  vykdantiems paruošimo veiklą



Atsargumo ir priemonių plano peržiūra ir korekcija 

➢Kai veiklos vykdytojas keičia:

• Gamybos vietą / atsiranda naujas gamybos adresas 

• Plečia asortimentą / įtraukia naujas veiklas / naujus procesus

• Pasikeičia subrangovo veiklos ar subrangovas 

• Savikontrolės ar vidinių auditų metu nustatomos naujos galimos rizikos

• Esančios prevencinės ir atsargumo priemonės neveikia arba 
neefektyvios

Turi būt atliekamos kontrolės plano (procedūrų) korekcijos ir 
korekciniai veiksmai. 
Apie korekcijas informuojama kontrolės institucija. 



VEIKLOS VYKDYTOJO VEIKSMAI KILUS

ĮTARIMUI(2018/848, 27 IR 28 STR. (2))

1. Kilus įtarimui dėl neatitikimo, veiklos vykdytojas turi: 

a) identifikuoti ir atskirti atitinkamą produktą; 

b) patikrinti, ar įtarimą galima pagrįsti

c) neteikti atitinkamo produkto rinkai kaip ekologinės gamybos

d) jeigu įtarimas pagrindžiamas ar jo negalima pašalinti, nedelsiant 
informuoti atitinkamą kompetentingą instituciją arba kontrolės įstaigą 
pateikiant jai, turimą informaciją

e) visapusiškai bendradarbiauti su atitinkama kompetentinga institucija, 
kontrolės įstaiga tikrinant ir nustatant įtariamos neatitikties priežastis.



VEIKLOS VYKDYTOJO VEIKSMAI KILUS

ĮTARIMUI (2021/279, 1 STR.  (1))

1. Jei įtariamas produktas gautas iš kito operatoriaus: 

i) patikrina ar produkto etiketėje pateikta informacija sutampa su 
lydimuosiuose dokumentuose pateikta informacija

ii) tiekėjo pateiktame sertifikate esanti informacija yra susijusi su 
realiai įsigytu produktu

2. Jei produktas pagamintas paties veiklos vykdytojo:

turi išnagrinėti visas galimas neleidžiamų produktų ar medžiagų 
buvimo priežastis



VEIKLOS VYKDYTOJO VEIKSMAI KILUS

ĮTARIMUI (2021/279, 1 STR.  (2))

Veiklos vykdytojas turi pateikti kontrolės institucijai duomenis 
(Reg. 2018/848, art. 28(2)(d)) :

a) informaciją ir dokumentus apie tiekėją (pristatymo pranešimą, sąskaitą 
faktūrą, tiekėjo sertifikatą, ekologiškų produktų patikrinimo sertifikatą (COI)); 
b) produkto atsekamumo informaciją, nurodant partijos identifikavimo 
duomenis, atsargų kiekį, parduotų produktų kiekį; 
c) akredituotosios laboratorijos rezultatus, jei jie yra tinkami ir prieinami; 
d) mėginių ėmimo formą, kurioje nurodomas mėginio paėmimo laikas, vieta ir 
taikytas metodas; 
e) visą informaciją apie ankstesnį įtarimą, susijusį su konkrečiu neleidžiamu 
produktu ar medžiaga; 
f) visus kitus dokumentus, kurie galėtų būti reikalingi siekiant išaiškinti atvejį.



Įgyvendinimo Reglamentas 2021/279 

Procedūriniai veiksmai, kurių turi imtis veiklos vykdytojas įtariamos 
neatitikties dėl aptiktų neleidžiamų produktų ir medžiagų atveju 
1. Siekdamas patikrinti, ar įtarimas gali būti pagrįstas, veiklos vykdytojas vertina 
šiuos elementus:
a) jei įtariama, kad neatitiktis yra susijusi su įvežamu ekologišku produktu arba perėjimo prie 
ekologinės gamybos operatorius patikrina:
i) ar informacija ženklinime ir dokumentuose sutampa
ii) tiekėjo pateiktame sertifikate esanti informacija yra susijusi su realiai įsigytu produktu
b) įtarus, kad neleidžiamų produktų ar medžiagų buvimo priežastis yra susijusi su veiklos vykdytojo 
kontroliuojamais veiksniais, jis turi išnagrinėti visas galimas neleidžiamų produktų ar medžiagų 
buvimo priežastis

2. Tais atvejais, kai veiklos vykdytojas informuoja kontrolės įstaigą apie 
pagrįstą įtarimą, arba kai įtarimo negalima pašalinti, jis pateikia, bent šią 
informaciją: 
• informaciją ir dokumentus apie tiekėją 
• produkto atsekamumo informaciją, nurodant partijos identifikavimo duomenis, atsargų kiekį, 

parduotų produktų kiekį
• akredituotosios laboratorijos rezultatus, jei jie yra tinkami ir prieinami
• mėginių ėmimo formą, kurioje nurodomas mėginio paėmimo laikas, vieta ir taikytas metodas
• visą informaciją apie ankstesnį įtarimą, susijusį su konkrečiu neleidžiamu produktu ar medžiaga
• visus kitus dokumentus, kurie galėtų būti reikalingi siekiant išaiškinti atvejį



Papildomos gamybos ir kontrolės taisyklės

• Reikalavimai natūralioms kvapioms medžiagoms ir ekologiškoms natūralioms kvapioms
medžiagoms (R2018/848 II priedas IV dalis 2.2.2 (b))

• Leidimų (pvz. neeko žaliavoms) laipsniškas atsisakymas;

• Draudžiamos nanomedžiagos (R2018/848 7 (e))

• Reglamente 2021/1165 bus paskelbtas leistinų naudoti medžiagų sąrašas, perdirbimo ir
sandėliavimo patalpų valymui ir dezinfekavimui



Specifiniai reikalavimai kvapioms medžiagoms

✓ Ekologiškos natūralios kvapiosios medžiagos arba
✓ Natūralios kvapiosios medžiagoms

➢ skaičiuojamos kaip žemės ūkio kilmės žaliavos.

Tik natūralios kvapiosios medžiagos, kurios
ženklinamos pagal R1334/2008 16 str. (4) (natūrali „X“
kvapioji medžiaga) gali būt naudojamos eko produkto
perdirbime.

Nenaudojamos eko produkto perdirbime natūralios
kvapiosios medžiagos, atitinkančios:
- R1334/2008 16 str. (5) (natūrali „X“ kvapioji medžiaga

su kita natūralia kvapiaja medžiaga);
- R1334/2008 16 str. (6) (natūrali kvapioji medžiaga);
- R1334/2008 16 str. (3) (natūralūs kvapieji preparatai);

Svarbu: Specifikacijų + ženklinimo etiketės vertinimas!

https://cdn2.assets-servd.host/aggressive-
shelduck/production/Documents/Guidance/EFFA-Guidance-Document-on-
Organic-Regulation_provisions-for-flavourings_260619-Updated-February-
2021-jd.pdf



Sertifikatas 
Patvirtinamieji dokumentai galios iki 2022-12-31 

Veiklos vykdytojo (tiekėjo)
pavadinimas

Sertifikuotos veiklos

Sertifikato galiojimas

Sertifikuotų produktų
kategorijos ir gamybos
metodai



Sertifikatas

Sertifikuotų
produktų
Pavadinimas / grupė

Sertifikuotų
produktų
gamybos būdai



Ženklinimas

28

Nauja:

Pateiktas kartu su nacionaliniais ar privačiais logotipais, kurie yra 
žalios, tačiau kitos nei 1.2 punkte nurodyta standartinė spalva, spalvos, 
ES logotipo spalva gali būti tos pačios nestandartinės spalvos.

(R2018/848 IV priedas 1.8. punktas)



Neatitiktys



Reglamentas 2021/279 I priedas 

Priemonių katalogo sudarymo ir taikymo elementai:



Reglamentas 2021/279 I priedas 

Priemonių katalogo sudarymo ir taikymo elementai:



Reglamentas 2021/279 I priedas 

Priemonių katalogo sudarymo ir taikymo elementai:



Reikšmingi pokyčiai su naujuoju Reglamentu

• griežtesni atsargumo priemonių ir griežti rizika pagrįsti 
patikrinimai visoje tiekimo grandinėje

• išsami įtartinų produktų tvarkymo ir oficialių tyrimų metodika

• sustiprinta ir efektyvesnė kontrolė siekiant pagerinti vartotojų 
pasitikėjimą. 



Ačiū Viešoji įstaiga „Ekoagros“ 

K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, 
Tel. (8 37) 20 31 81, 
Faks. (8 37) 20 31 82, 
El. p. ekoagros@ekoagros.lt
www.ekoagros.lt 


