
Naujų formų pildymas

III sertifikavimo skyriaus ekspertė 
Reda Butkevičiūtė



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







Sertifikuojamų produktų sąrašas F-162.xls



F-162.xls pildymo klaidos

• Parenkama netinkama produkto grupė;

• Nepilnas, neaiškus pavadinimas (pvz. 
kviet miltai; j. serb. džemas);

• Neišvardinamos visos veiklos su 
sertifikuojamais produktais (pvz. 
paruošimas - kanapių aliejus, tačiau 
nenurodomi importuojami produktai);

• Produkto pavadinime yra pertekliniai 
duomenys:

➢ ekologiškumo terminai Ekologiškas, bio;

➢ išfasavimas (100 g; 5 l); 



Pasikeitimai...

F-162 išvardinami visi sertifikuojami produktai, veiklos. Nauji pažymimi N raide. 



Maisto produkto receptūra F-008/1

Failo pavadinimas – atitinka produkto pavadinimą. Pvz. ekologiško jogurto su mėlynėmis receptūra. 
Būtina pridėti neekologiškų žaliavų specifikacijas. 



Pasitaikančio receptūros pateikimo 
klaidos
• Nepridedamos specifikacijos;

• Nurodomas netikslus kvapios medžiagos pavadinimas;

• Nenurodomas tikslus neekologiškos žaliavos pavadinimas ( 
pvz. fermentas nenurodant koks / kokie pvz.  „Maxilact
Super“ fermento preparatas);

• Neteisingai nurodoma šalis (-ys), kurioje (-se)   užaugintos 
ekologiškos žaliavos;



Naujos formos

•produktų surinkimo ir vežimo į paruošimo vienetus aprašymas (forma 
F-157);
•produktų priėmimo iš kitų veiklos vykdytojų ar vienetų aprašymas 
(forma F-158);
•produktų laikymo (sandėliavimo) aprašymas (forma F-159);
•produktų gamybos aprašymas, (forma F-160);
•produktų pakavimo ir vežimo kitiems veiklos vykdytojams ar į kitus 
vienetus aprašymas (forma F-161);
•importo proceso aprašymas (forma F-163) (pateikiamas jeigu planuojate 
pirkti ekologiškus produktus/žaliavas ne iš ES šalių)

https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-157__2022-03-29_.docx
https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-158__2022-03-29_.docx
https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-159__2022-03-29_.docx
https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-160__2022-03-29_.docx
https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-161__2022-03-29_.docx
https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-163__2022-03-29_.docx
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