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Naujasis ES ekologinės gamybos reglamentas

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=LT

Bus pradėtas taikyti nuo 2021-01-01

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=LT


Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai

441. Jeigu šių taisyklių 44 punkte nurodytu atveju, kuomet laukai sertifikuojant įvardijami ne kaip pasėliai, o 44 punkte nurodytomis frazėmis

(„ypatingai mažas derlius“; „derliaus nėra“ „nenuimtas derlius“)

tačiau ši situacija atsirado dėl to, kad laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami

Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p.

549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p.

15) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1306/2013), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio

subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės. Tačiau, jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės

ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikia.



Tokiu atveju, kai tikrinimo metu bus užfiksuota, kad situaciją iš esmės nulėmė meteorologiniai ar hidrologiniai reiškiniai t. y. 2018 metų atveju

sausra, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia, o laukai sertifikuojant bus įvardijami šiomis frazėmis:

„ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“;

„derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“;

„nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 633 ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimo“ nuo 2018 m. liepos 4 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl
sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje, todėl jokių papildomų dokumentų 2018 metais sertifikavimo įstaigai
pateikti nereikia.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai



471. Jeigu šių taisyklių 47 punkte nurodytu atveju, kai laukai sertifikuojant įvardijami ne kaip pasėliai, o šių taisyklių 47 punkte nurodyta

fraze („neatitinka augalų tankio reikalavimų“), tačiau ši situacija atsirado dėl to, kad laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force

majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su

meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti paliudijančią pažymą, išduotą

savivaldybės. Tačiau, jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija,

sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikia.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai



Tokiu atveju, kai tikrinimo metu bus užfiksuota, kad situaciją iš esmės nulėmė meteorologiniai ar hidrologiniai reiškiniai t. y. 2018 metų

atveju sausra, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia, o laukai sertifikuojant bus įvardijami :

„neatitinka augalų tankio reikalavimų dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 633 ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimo“ nuo 2018 m. liepos 4 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl
sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje, todėl jokių papildomų dokumentų 2018 metais sertifikavimo įstaigai
pateikti nereikia.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai



Nuotolinė prekyba

Nuo balandžio įsigalioję Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai apibrėžia, kokie reikalavimai taikomi nuotolinei
prekybai ekologiškais maisto produktais. Nuotolinės prekybos šiais produktais veikla turi būti sertifikuota. Pakeitimai
atlikti po Europos Sąjungos teisingumo teismo 2017 m. spalio 12 d. priimto sprendimo dėl sąvokos:
„tiesioginis pardavimas galutiniam vartotojui arba naudotojui“

Teismas nusprendė, kad 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007, 28 straipsnio 2 dalis turi būti
aiškinama taip, jog tam, kad produktai būtų laikomi parduodamais „tiesiogiai“ galutiniam vartotojui ar naudotojui, kaip
tai suprantama pagal šią nuostatą, būtina, kad pardavimas vyktų tuo pat metu esant ūkio subjektui ar jo pardavėjams
ir galutiniam vartotojui.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0289&from=LT

Taigi jeigu yra neišpildoma ši būtina sąlyga, ūkio subjektas nėra atleidžiamas nuo kontrolės ir jam yra privalu sertifikuoti
šią vykdomą veiklą.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0289&from=LT


Laboratoriniai tyrimai
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Paimtų 
mėginių  
skaičius

Ūkio subjektų
skaičius, iš 
kurių imti 
mėginiai 

Rasta 
likučių,        
mėginių 
skaičius

Rasta 
likučių, ūkių 

skaičius

Nustatyti šių medžiagų likučiai, vnt.

AMPA glifosatas AMPA+glifosatas
Azoksistrobinas

+AMPA
DDT Epiksikonozolas Trifluralinas+AMPA

229 165 42 29 15 10 5 1 1 1 1

Iš 5 proc. ūkio subjektų yra atrenkami planiniai mėginiai tyrimams atlikti ir visuomet imami kilus įtarimui.

Glifosatas ir jo skilimo produktai yra dažniausiai aptinkami likučiai ekologinės gamybos ūkio subjektuose.
2017 m. ir 2018 m. yra organizuojama papildoma mėginių atranka pas grikius auginančius ūkio subjektus, o taip
pat sugriežtinta ir valstybinė kontrolė.



Poveikio priemonių lygių pasiskirstymas 
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1279

54147

721

17

I lygio neatitikties šalinimo nurodymas -
įspėjimas

II lygio neatitikties šalinimo nurodymas -
griežtas įspėjimas

III lygio neatitikties šalinimo nurodymas -
vertinamos ūkio dalies nesertifikavimas, jei
pareiškėjo iniciatyva neatiekamas papildomas
mokamas tikrinimas ir nepašalinta neatitiktis

IV lygio poveikio priemonė  - produkcijos
nesertifikavimas

V lygio poveikio priemonė - vertinamos
rūšies, srities/ūkio dalies/ūkio  ir produkcijos
nesertifikavimas



Dėkoju už dėmesį

VšĮ „Ekoagros“ centrinė buveinė
K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas

Tel. (8 37) 20 31 81, faks. (8 37) 20 31 82
„Pasitikėjimo linijos“ telefonas (8 700) 55006

El. paštas: info@ekoagros.lt

internetinis puslapis www.ekoagros.lt

______________________________________________________________

VšĮ „Ekoagros“ Utenos filialas                            VšĮ „Ekoagros“ Telšių filialas

Maironio g. 4, 28241 Utena Sedos g. 6, 87112 Telšiai

Tel. (8 389) 50 740 Tel. (8 444) 69 165

Faks. (8 389) 61 925 Faks. (8 444) 69 164

El. paštas: utena@ekoagros.lt El. paštas: telsiai@ekoagros.lt
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