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Poveikio priemonių aprašas 

 
 

Viešoji įstaiga „Ekoagros“ (toliau - Kontrolės institucija) 2022 m. poveikio priemones taiko 

vadovaujantis neatitikčių klasifikacija, pateikta 2021 m. vasario 22 d. priimtame Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 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“ (toliau – Įgyvendinimo reglamentas) 8 

straipsnio b) dalyje ir jo I priede. Kontrolės institucija nustatytos neatitikties atveju neatitiktis kvalifikuoja į 

šias kategorijas: mažareikšmė, reikšminga ir kritinė. Neatitiktis skiriama atsižvelgiant į  Įgyvendinimo 

reglamento I priede atitinkamai kiekvienai neatitikties kategorijai išvardintų vienos ar daugiau sąlygų 

nustatymą. Neatitikties atveju, Kontrolės institucija gali pasirinkti taikyti vieną arba kelias iš Įgyvendinimo 

reglamento I priede išvardintų priemonių, remiantis nustatyta neatitikties kategorija. 

Kontrolės institucija atsižvelgdama į Ekologinės gamybos taisyklių (toliau – EGT), patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (2022 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 

3D-177 redakcija),  86  punktą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą 2022 m. birželio 27 d. Nr. 

3D-422 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinės gamybos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas taikys šias išimtis: 

• pagal EGT 86.1.  papunktį „dėl reglamento (ES) Nr. 2018/8481 II priedo II dalies 1.7.5 papunktyje minimo 

reikalavimo, kai ūkyje tvartiniu laikotarpiu bus laikomi rišami gyvuliai ir ūkyje bus daugiau kaip 50 suaugusių 

galvijų. Šio reikalavimo nesilaikymą 2022 m. kontrolės institucija laikys mažareikšme neatitiktimi ir veiklos 

vykdytojui nurodys pateikti neatitikties pašalinimo planą, kurį veiklos vykdytojas turi įgyvendinti iki 2023 m. 

spalio 1 d. užtikrindamas, kad jo valdomame ūkyje nebus rišamų galvijų tvartiniu laikotarpiu arba bus 

laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių galvijų“;  

• pagal EGT 86.2. papunktį, kai „veiklos vykdytojams iki 2022 m. liepos 1 d. pasėjus neatestuotą augalų 

dauginamąją medžiagą, gautą ne jų pačių ekologinės gamybos ūkyje arba jų pačių pirmųjų metų perėjimo 

prie ekologinės gamybos laikotarpiu ekologinės gamybos ūkyje, nepriklausomai nuo to, kokios kokybės ir 

kokio kiekio siūlomos augalų dauginamosios medžiagos yra Ekologiškos ir pereinamojo prie ekologinės 

gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje, tai 2022 m. kontrolės institucija 

laiko mažareikšme neatitiktimi“. 

 

 
1 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 „dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e708b690f62a11ec8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e708b690f62a11ec8fa7d02a65c371ad
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1647862591062&from=LT
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Neatitikties priskyrimo konkrečiai kategorijai sąlygos 

a) neatitikties atvejis yra 
mažareikšmis, kai: 

i) atsargumo priemonės yra proporcingos ir tinkamos, o veiklos 
vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – veiksmingos; 
ii) neatitiktis nedaro poveikio ekologiško produkto arba perėjimo prie 
ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams; 
iii) taikant atsekamumo sistemą galima aptikti paveiktą (-ų) produktą (-
us) tiekimo grandinėje ir yra įmanoma uždrausti pateikti produktus 
rinkai kaip ekologiškus produktus; 

b) neatitikties atvejis yra 
reikšmingas, kai: 

i) atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos 
vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – neveiksmingos; 
ii) neatitiktis daro poveikį ekologiško produkto arba perėjimo prie 
ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams; 
iii) veiklos vykdytojas laiku nepašalino mažareikšmės neatitikties; 
iv) taikant atsekamumo sistemą galima aptikti paveiktą (-ų) produktą (-
us) tiekimo grandinėje ir yra įmanoma uždrausti pateikti produktus 
rinkai kaip ekologiškus produktus; 

c) neatitikties atvejis yra 
kritinis, kai: 

i) atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos 
vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – neveiksmingos; 
ii) neatitiktis daro poveikį ekologiško produkto arba perėjimo prie 
ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams 
iii) veiklos vykdytojas nepašalina ankstesnių reikšmingų neatitikimų 
arba pakartotinai nepašalina prie kitų kategorijų priskiriamų 
neatitikimų; 
iv) taikant atsekamumo sistemą nėra gauta informacijos, kuri padėtų 
aptikti paveiktą (-us) produktą (-us) tiekimo grandinėje; nėra įmanoma 
uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus. 

 

 

 

Neatitikties kategorijai taikomos priemonės 

Mažareikšmė Per nustatytą laikotarpį veiklos vykdytojas pateikia neatitikties šalinimo veiksmų 
planą. 

Reikšminga 

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 1 dalimi, užtikrinama, kad 
ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybinę seriją (paveiktas 
kultūras arba gyvūnus) nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą. 
Nustatomas naujas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis. 
Apribojama sertifikato taikymo sritis. 
Gerinamas prevencinių ir kontrolės priemonių, kurias veiklos vykdytojas įdiegė 
siekdamas užtikrinti atitiktį, įgyvendinimas. 

Kritinė 

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 1 dalimi, užtikrinama, kad 
ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybinę seriją (paveiktas 
kultūras arba gyvūnus) nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą. 
Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 2 dalimi, draudžiama tam tikrą 
laikotarpį prekiauti produktais, kurių etiketėje pateikiama nuoroda į ekologinę 
gamybą*.  
Nustatomas naujas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis. 
Apribojama sertifikato taikymo sritis. 
Sustabdomas sertifikato galiojimas. 
Panaikinamas sertifikatas. 
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*Taikoma didelės, pasikartojančios neatitikties ar nuolatinio /sistemingo EGT 82 punkte įtvirtintos 

nuostatos nesilaikymo atveju, t. y. „kai ekologiški arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai 

neatitinka teisės aktų reikalavimų bet kuriame gamybos, paruošimo ir platinimo etape, pavyzdžiui, dėl neleistinų 

produktų, medžiagų ar metodų naudojimo arba dėl susimaišymo su neekologiškais produktais, pagal 

kompetenciją VMVT ir (arba) kontrolės institucija, be priemonių, kurių turi būti imamasi pagal reglamento (ES) 

2017/625 138 straipsnį, turi kontroliuoti, kad ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybinę seriją 

nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą.“ Poveikio priemonė taikoma veiklos vykdytojams arba veiklos 

vykdytojų grupėms. 

Kontrolės institucija už atitinkamą EGT pažeidimą, ne trumpesniam kaip 2 metų laikotarpiui, taiko 

šias priemones, t. y. vadovaujantis EGT 83.1. papunkčiu - draudžia prekiauti produktais su nuorodomis į 

ekologinę gamybą, EGT 83.2. papunkčiu - sustabdo arba atšaukia sertifikato galiojimą.  


