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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



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 ) 

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

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


Sąvokos

• Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo 
ekologiško produkto pirminės gamybos (imtinai) iki jo 
saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar 
tiekimo galutiniam vartotojui (imtinai), ir, atitinkamais 
atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir 
subrangos veiklas.

• Importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba 
juridinis asmuo, kuriam taikoma Reglamente (ES) 
2018/848 nurodyta kontrolės sistema ir kuris pats arba 
per atstovą pateikia siuntą išleisti į laisvą apyvartą 
Sąjungoje (R2021/2307 2 str. 1)).



Sąvokos

• Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas – Deleguotojo reglamento 
(ES) 2021/2306 6 straipsnio 4 dalyje ir Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) 2019/2123 (3) suprantamas kaip importuotojas arba 
Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris importuotojo vardu 
į pasienio kontrolės postą pristato siuntą (R2021/2307 2 str. 2)).

• Pirmasis gavėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
kuriam taikoma Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema, 
kuriam importuotojas pristato siuntą po išleidimo į laisvą apyvartą ir 
kuris ją gauna toliau ruošti ir (arba) tiekti rinkai (R2021/2307 2 str. 3)).



• Gavėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikoma 
Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema, kuriam importuotojas 
pristato padalijus siuntą gautą partiją po išleidimo į laisvą apyvartą ir kuris ją gauna 
toliau ruošti ir (arba) tiekti rinkai (R2021/2307 2 str. 4)).

• Siunta – produktų, kuriuos ketinama tiekti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus arba 
perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, siunta, apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 37 punkte; ekologiškų 
ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriems pagal Komisijos 
deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305 oficialioji kontrolė pasienio kontrolės 
postuose netaikoma, atveju tai tam tikras kiekis vienam ar keliems Kombinuotosios 
nomenklatūros kodams priskiriamų produktų, kuriems išduotas vienas patikrinimo 
sertifikatas ir kurie gabenami ta pačia transporto priemone ir importuojami iš tos 
pačios trečiosios valstybės (R2021/2307 2 str. 5)).

Sąvokos



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



Atsargumo priemonės veiklos vykdytojui 2021/279 
(R2018/848, 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. 



Veiklos vykdytojo veiksmai kilus įtarimui 2021/279 
(R2018/848, 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.



Specialiosios produktų iš trečiosios valstybės 
priėmimo taisyklės (R2018/848 III priedas 6.)

Jei ekologiški arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio
produktai importuojami iš trečiosios valstybės, jie turi būti vežami atitinkamoje
pakuotėje arba taroje, uždarytoje taip, kad nebūtų galima pakeisti
jų turinio, su eksportuotojo identifikavimo duomenimis bei visomis
kitomis žymomis ir numeriais, padedančiais identifikuoti partiją, ir, atitinkamais
atvejais, su importo iš trečiųjų valstybių kontrolės sertifikatu.

Gavęs iš trečiosios valstybės importuotą ekologišką arba perėjimo prie
ekologinės gamybos laikotarpio produktą, fizinis arba juridinis asmuo,
kuriam pristatoma importuojama siunta ir kuris ją gauna, kad toliau
paruoštų arba parduotų, patikrina, ar gauta pakuotė arba tara yra uždaryta,
ir, kai produktai importuojami pagal 45 straipsnio 1 dalies b punkto iii
papunktį, patikrina, ar tame straipsnyje nurodytas patikrinimo sertifikatas
apima siuntoje esančio produkto rūšį. Šio patikrinimo rezultatas aiškiai
nurodomas 34 straipsnio 5 dalyje nurodytuose įrašuose.



Bendrieji reikalavimai

• kai ketinama importuoti maisto produktus, turėti maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą
(asortimente turi būt įtraukti ekologiški produktai), arba turėti
veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto
tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos
apraše;

• kai ketinama importuoti pašarus, būti įregistruotam ir įtrauktam į
Įregistruotų pašarų veiklos vykdytojų sąrašą;

• kai ketinama importuoti augalinius produktus, kuriems fitosanitarinė
kontrolė yra būtina, būti registruotam LR fitosanitariniame registre ir
turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą.



Dokumentų parengimas
www.ekoagros.lt/importas-eksportas



Sertifikuojamų produktų sąrašas F-162.xls



Importo proceso aprašymas forma F-163

• Gamybos vienetų ir veiklos aprašymas (ĮR2021/2307 6 straipsnis)

Jei importuotojas deklaruoja siuntą išleidimui į laisvą apyvartą, išsamus ekologinės gamybos
arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vieneto ir veiklos aprašymas,
nurodytas Reglamento (ES) 2018/848 39 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktyje, apima:

a) patalpas;

b) veiklą, nurodant išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje punktus;

c) visus kitus įrenginius, kuriuos importuotojas ketina naudoti importuotiems produktams
sandėliuoti, kol jie bus pristatyti pirmajam gavėjui, ir

d) įsipareigojimą užtikrinti, kad visi įrenginiai, kurie bus naudojami importuotiems produktams
sandėliuoti, būtų pateikti tikrinti kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai arba, jei šios saugyklos
yra kitoje valstybėje narėje ar regione, toje valstybėje narėje ar regione pripažintai kontrolės
institucijai ar kontrolės įstaigai.

Pirmojo gavėjo ir gavėjo atveju aprašyme turi būti nurodyti įrenginiai, naudojami siuntoms
priimti ir sandėliuoti.



TRACES sistema

• Importuotojas, pateikęs deklaraciją forma F-008 turi registruotis
Europos Komisijos įsteigtoje elektroninės prekybos kontrolės ir
ekspertizės sistemoje (Trade Control and Expert System) (toliau
– TRACES) kaip ekologiškų produktų ekologinės gamybos
importuotojas (organic importer)
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt

• pirmasis gavėjas, TRACES sistemoje turi būti registruotas kaip
ekologinės gamybos operatorius (organic operator).

• Importuotoją / pirmąjį gavėją TRACES sistemoje patvirtina
kontrolės institucija.

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt


TRACES sistema



Siuntos sertifikato (COI) duomenys



Sertifikavimo etapai

• Deklaracijos vertinimas
• Fizinė patikra dėl sertifikato 

išdavimo

• Patikros rezultatų vertinimas, 
sprendimas dėl sertifikato 
išdavimo importui

• Importuotojo / pirmojo gavėjo 
patvirtinimas TRACES sistemoje 

• Fizinė patikra pirmą kartą įvežus 
ekologiškų produktų siuntą į 
Lietuvos Respubliką ir atlikus visas 
išmuitinimo procedūras

• Patikros rezultatų vertinimas dėl 
sertifikato palikimo galioti



Sertifikuojantiems pirmus metus 

• Pirmą kartą įvežus ekologiškų produktų siuntą į Lietuvos Respubliką ir 
atlikus visas išmuitinimo procedūras, privalote informuoti kontrolės 
instituciją. 

• Paskirtas tikrintojas-ekspertas atliks importo veiklos vertinimą ir 
užpildys papildomos patikros protokolą.



Sugriežtinta importuojamų siuntų kontrolė



Sugriežtinta importuojamų siuntų kontrolė



Sugriežtinta importuojamų siuntų kontrolė



Importuojamų siuntų kontrolė

importo procedūros metu VMVT 
priima sprendimą dėl siuntos 
išleidimo į Sąjungos laisvą rinką 
įvertinus: 

• iš siuntos paimto mėginio 
rezultatus

• siuntos atsekamumą,  dokumentus 
(patikrinimo sertifikatas (COI), 
muitinės deklaracija, komerciniai, 
transporto dokumentai, kiti)



Siuntos (COI) proceso pabaiga

• Gavęs siuntą pirmasis gavėjas, (kuriam importuotojas pristato
siuntą po išleidimo į laisvą apyvartą ir kuris ją gauna toliau
ruošti ir (arba) tiekti rinkai) teigiamai įvertinęs priimamos
siuntos patikrinimo rezultatus, tai patvirtina pasirašydamas COI
31 langelį (TRACES sistemoje).

COI 31 langelis. Šį langelį pirmasis gavėjas turi užpildyti priimdamas produktus po
išleidimo į laisvą apyvartą: atlikęs Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punkte
nurodytus patikrinimus jis turi pasirinkti vieną variantą. (2021/2306 I priedas ir R2021/2307 4 str.
1c)

• Pirmojo gavėjo rašytinis parašas reikalaujamas pagal
Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 2 dalį iki
2022 m. birželio 30 d. popierine forma išduotų patikrinimo
sertifikatų atveju.



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 


