Priedas A (17 leidimas)

NEATITIKČIŲ LYGIAI IR POVEIKIO PRIEMONĖS AUGALININKYSTĖS, GYVULININKYSTĖS, BITININKYSTĖS,
LAUKINĖS AUGALIJOS RINKIMO IR AKVAKULTŪROS SRITIMS

① – pirmo lygio neatitikties šalinimo nurodymas – įspėjimas, taikant 30 kalendorinių dienų terminą neatitikčiai pašalinti.
Nurodymas taikomas už smulkius neatitikimus. Pareiškėjui siunčiamame laiške nurodomas terminas, per kurį jis privalo atlikti koregavimo veiksmus ir raštu
informuoti sertifikavimo įstaigą bei pristatyti neatitikties pašalinimą įrodančių dokumentų kopijas. Pareiškėjui, neįvykdžius koregavimo veiksmų ir / ar apie jų įvykdymą
raštu nepranešus sertifikavimo įstaigai ar atsisakius vykdyti koregavimo veiksmus, taip pat, neatlikus minėtų veiksmų ir neinformavus sertifikavimo įstaigos per
nurodytą terminą, tai rūšiai / sričiai / ūkiui / ūkio daliai yra taikoma ④/⑤ lygio poveikio priemonė. Tais atvejais, kai terminas netaikomas ar pažeidimo neįmanoma
pašalinti, rašomas ① įspėjimas be termino.

② - antro lygio neatitikties šalinimo nurodymas – griežtas įspėjimas, taikant 30 kalendorinių dienų terminą neatitikčiai pašalinti.
Nurodymas taikomas už pažeidimus, kurie neturi didelės įtakos produkcijos kilmei / ekologiškumui. Pareiškėjui siunčiamame laiške nurodomas terminas, per
kurį jis privalo atlikti koregavimo veiksmus ir raštu informuoti sertifikavimo įstaigą bei pristatyti neatitikties pašalinimą įrodančių dokumentų kopijas. Pareiškėjui,
neįvykdžius koregavimo veiksmų ir / ar apie jų įvykdymą raštu nepranešus sertifikavimo įstaigai ar atsisakius vykdyti koregavimo veiksmus, taip pat, neatlikus minėtų
veiksmų ir neinformavus sertifikavimo įstaigos per nurodytą terminą, tai rūšiai / sričiai / ūkiui / ūkio daliai yra taikoma ④/⑤ lygio poveikio priemonė. Tais atvejais, kai
terminas netaikomas ar pažeidimo neįmanoma pašalinti, rašomas ② įspėjimas be termino.
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③ - trečio lygio neatitikties šalinimo nurodymas – vertinamos rūšies / srities / ūkio dalies / ūkio ar produkcijos nesertifikavimas, taikant ④/⑤ lygio poveikio
priemonę ir nurodant 30 kalendorinių dienų terminą neatitikčiai pašalinti ir pareiškėjo iniciatyva papildomam mokamam tikrinimui atlikti. Tam tikrai atvejais
informaciją apie neatitikties pašalinimą galima pateikti naudojantis „NMA agro“ mobiliąja programėle.
Mokamas papildomas tikrinimas gali būti atliekamas tik pareiškėjo iniciatyva, per 30 kalendorinių dienų įvykdžius koregavimo veiksmus ir apie tai raštu
informavus sertifikavimo įstaigą. Mokamas papildomas tikrinimas atliekamas, jeigu pareiškėjas neprieštarauja jo atlikimui, priešingu atveju taikoma – rūšies / srities /
ūkio dalies / ūkio ar produkcijos nesertifikavimas, taikant ④/⑤ lygio poveikio priemonę. Jeigu atlikus mokamą papildomą tikrinimą įsitikinama, kad nustatytoji
neatitiktis nepašalinta, rūšis / sritis/ ūkio dalis / ūkis arba produkcija nesertifikuojama taikant ④/⑤ lygio poveikio priemonę.
④ - ketvirto lygio poveikio priemonė – produkcijos nesertifikavimas.
Taikoma tais atvejais, kai negalima užtikrinti arba atsekti ekologiškų produktų kilmės (produkcijos susimaišymas, dokumentų, įrodančių produktų kilmę,
nepateikimas ir pan.) arba padaryta neigiama įtaka produkcijos kilmei / ekologiškumui. P1 statuso (pirmų metų pereinamojo laikotarpio) augalininkystės / bitininkystės
produkcijai ir ne E (ekologinio) statuso gyvulininkystės produkcijai, rašomas ② griežtas įspėjimas be termino.

⑤ - penkto lygio poveikio priemonė – vertinamos rūšies / srities / ūkio dalies / ūkio ir produkcijos nesertifikavimas.
Taikoma už sistemingai pasikartojančius pažeidimus, taip pat tuo atveju, jeigu nustatomi šiurkštūs pažeidimai, turintys įtakos sertifikuojamam plotui /
gyvūnams ir produkcijai. Ši poveikio priemonė gali būti taikoma, kai yra klaidinama sertifikavimo įstaiga (pateikiami klaidingi, tikrovės neatitinkantys dokumentai ir
pan.), atsisakoma priimti tikrintoją ūkio / įmonės apžiūrai.
1 kartas / 2 kartas / 3 kartas / kiti pasikartojimai – žymimi neatitikties nustatymo kartai iš eilės. Pasikartojanti neatitiktis gali būti nustatyta kasmetinio, papildomo
ar skubaus tikrinimo metu. Jeigu tikrinimo metu kuri nors neatitiktis buvo nevertinta, tai pasikartojimu bus laikoma, jeigu tie patys pažeidimai (neatitiktys) pasikartos
kitos artimiausios patikros (kai pažeidimai (neatitiktys) bus vertinami) metu.
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VISOS VERTINAMOS SRITYS
1. Nesudaroma galimybė patikrinti visas ūkio Poveikio priemonė taikoma, kai ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai nesudaro sąlygų / galimybių
vieneto dalis.
patikrinti visas ūkio vieneto dalis ir visas patalpas, nesuteikia bet kurios informacijos, kuri pagrįstai
būtina atliekant tikrinimą.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai nustatytos faktinės aplinkybės neatitinka sertifikavimo įstaigai
pateiktų dokumentų turinio, sertifikavimo įstaiga yra klaidinama.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai be objektyvių priežasčių atsisakoma priimti tikrintoją ūkio
subjekto apžiūrai.
(R 27 str. 3; IR 66 str. 2; 67 str. 1 )
Kiekvieną kartą.

2. Nustatytas didelis, neatitikimų ekologinei
gamybai keliamiems reikalavimams, kiekis.
(Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2017/625 138 str. 1; 139 str. 1
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Pastaba. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu taikomos neatitiktys dėl buhalterinės apskaitos
vedimo, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymo ir sandėliavimo patalpų vertinimo.
Nustačius neatitiktį, kiekviena situacija vertinama individualiai, priklausomai nuo pažeidimo mąsto ir
atsiradusių / galimų pasekmių. Poveikio priemonė (nuo įspėjimo iki produkcijos nesertifikavimo) yra
taikoma atsižvelgiant į pažeidimo mąstą, priežastis, dėl kurių nesudaroma galimybė atlikti
patikrinimą, atitinkamais atvejais gali būti nutraukiama sutartis dėl sertifikavimo.
Poveikio priemonė taikoma, kai ūkio tikrinimo metu nustatoma septyni ir daugiau neatitikimų
ekologinei gamybai keliamiems reikalavimams, jeigu sertifikuojama viena sritis (augalininkystė,
bitininkystė, laukinės augmenijos rinkimas, akvakultūra) bei dvylika ir daugiau neatitikimų, jeigu
sertifikuojamos kelios sritys (pvz. augalininkystė ir gyvulininkystė, augalininkystė ir bitininkystė ir t.t.)
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojamas ūkis – taikoma ⑤.

3. Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo
(trumpinys - EGŪVŽ) lentelės nepildomos pagal
pildymo instrukciją arba nėra pateikiamos kaip
numatyta EŽŪT ar sertifikavimo įstaigos
prašymu.

Poveikio priemonė taikoma, kai nustatoma, kad neužpildyta kuri nors EGŪVŽ lentelė pagal EGŪVŽ
pildymo instrukciją arba tikrinimo metu nepateikiama. Jeigu užpildytas EGŪVŽ lenteles pareiškėjas
pateikė iki protokolo vertinimo, jam taikoma atitinkama poveikio priemonė, nenustatant koregavimo
veiksmų atlikimo termino.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai pagal sertifikavimo įstaigos raštišką prašymą, pareiškėjas
nepateikia EGŪVŽ užpildytų lentelių, apie jo ekologinės gamybos ūkyje išaugintą / gautą derlių /
produkciją, likučius, realizaciją ar kitos, su sertifikavimu susijusios, informacijos.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai ūkio subjektai, sertifikuojantys ekologinę gamybą,
naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) (internetinė prieiga –
https://zumis.lt) arba raštu kasmet pagal sertifikavimo įstaigos nustatytą formą sertifikavimo įstaigai
einamaisiais metais ik sausio 15 d. nepateikia informacijos (už ankstesnius metus, sudarytą EGŪVŽ
lentelės Nr. 3 ir buhalterinių apskaitos dokumentų pagrindu) apie visą praėjusiais metais užaugintą /
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pagamintą ekologinės gamybos būdu ir pateiktą rinkai produkciją, nurodydami produkto rūšį,
pavadinimą, supirkėją ir turimos produkcijos likučius. *

(IR 78 str. 2; 6; EŽŪT 211; 22; 31; 58)
1 kartas – įspėjimas. ①

2 kartas ir kiti pasikartojimai – griežtas įspėjimas. ②

* Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
4. Buhalterinė apskaita nevedama nuolat, LR
teisės aktų nustatyta tvarka, tikrinimo metu
nepateikti buhalterinės apskaitos, visų perkamų ir
parduodamų produktų bei medžiagų sąskaitos,
taip pat dokumentai ar etiketės. Prekių ir
finansinėje apskaitoje nepakanka informacijos
apie gaminamus ir / ar įsigyjamus produktus,
laikomus gyvūnus bei medžiagas naudojamas
ekologinėje gamyboje.

Pastaba. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu EGŪVŽ yra pateikti patikrinimui (valstybinėms
institucijoms), tačiau taikomas 30 k. d. terminas EGŪVŽ kopijoms pateikti į įstaigą. Terminas gali būti
pratęstas tuo atveju, kai dokumentus patikrinimui paėmusi institucija išduoda pažymą, kurioje nurodo
datą, kada dokumentai bus grąžinti pareiškėjui.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas toms EGŪVŽ lentelėms pateikti, kurios buvo pildomos
ne pagal EGŪVŽ pildymo instrukciją arba nebuvo pateiktos patikros metu, arba kaip numatyta EŽŪT
ar pagal sertifikavimo įstaigos raštišką prašymą.
Nepateikus tinkamai užpildytų visų nurodytų lentelių per nustatytą terminą, ūkis / sritis
nesertifikuojama - taikoma ⑤.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas toms EGŪVŽ lentelėms pateikti, kurios buvo pildomos
ne pagal EGŪVŽ pildymo instrukciją arba nebuvo pateiktos patikros metu arba kaip numatyta EŽŪT
ar pagal sertifikavimo įstaigos raštišką prašymą. Nepateikus tinkamai užpildytų visų nurodytų lentelių
per nustatytą terminą, ūkis / sritis nesertifikuojama - taikoma ⑤.
Pavėluotai po sausio 15 d. pateikus EGŪVŽ lentelę Nr. 3, taikoma įspėjimas be termino ①.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad buhalterinė apskaita nevedama nuolat
kaip numato LR teisės aktai arba ji nėra pateikiama kontroliuojančių pareigūnų prašymu patikros
metu, pateikiamos ne visų perkamų ir parduodamų produktų bei medžiagų sąskaitos, krovinių
važtaraščiai, taip pat dokumentai, pašarų atitikties deklaracijos ar etiketės, veterinarinės medicinos
produktų ir vaistinių pašarų, naudojamų produkcijos gyvūnams, apskaitos ir naudojimo kontrolės
žurnalas, kai nėra aišku, ar ekologinėje gamyboje naudojami GMO, iš GMO arba naudojant GMO
pagaminti produktai, ir kt.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai prekių ir finansinėje apskaitoje nepakanka informacijos apie
gaminamus ir / ar įsigyjamus produktus, laikomus gyvūnus bei medžiagas naudojamas ekologinėje
gamyboje.

(EŽŪT 23; IR 66 str.; 72 str.; 76 str.; 78 str. 6;
Pastaba. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu minimi dokumentai yra pateikti patikrinimui
79 b str.) (valstybinėms institucijoms), tačiau taikomas 30 k. d. terminas buhalterinės apskaitos įrašų ir / ar
dokumentų kopijoms pateikti į įstaigą. Terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai dokumentus
patikrinimui paėmusi institucija išduoda pažymą, kurioje nurodo datą, kada dokumentai bus grąžinti
pareiškėjui.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas buhalterinės apskaitos įrašų ir / ar dokumentų /
1 kartas – įspėjimas. ①
produktų etikečių kopijoms pateikti į įstaigą. Nepateikus buhalterinės apskaitos įrašų ir / ar
dokumentų / produktų etikečių kopijų per nustatytą terminą, ūkis / sritis nesertifikuojama – taikoma
⑤.
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2 kartas ir kiti pasikartojimai – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas buhalterinės apskaitos įrašų ir / ar dokumentų /
produktų etikečių kopijoms pateikti į įstaigą. Nepateikus buhalterinės apskaitos įrašų ir / ar
dokumentų / produktų etikečių kopijų per nustatytą terminą, ūkis / sritis nesertifikuojama – taikoma
⑤.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad po paskutinio tikrinimo (pirmus metus
sertifikuojamiems pareiškėjams pirminio įvertinimo anketoje) pateikti duomenys (ūkio subjekto
pavardė (pavadinimas), adresas; sertifikuojami plotai, bityno vieta, gamybinių patalpų vieta (produktų
laikymo, sandėliavimo), gyvūnams skirti pastatai, ganyklos, diendaržiai, pagalbinės priemonės;
mėšlidės, mėšlo paskleidimo planas, raštiški susitarimai su kitais ūkiais dėl mėšlo paskleidimo;
gyvulininkystės vieneto vadybos planas (gyvulių įsigijimas, plėtra), gaunami derliai ir kt.) neatitinka
faktinių duomenų ekologinės gamybos ūkyje ir apie tai nebuvo per 5 d. d., bet ne vėliau kaip iki
ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, raštu pranešta sertifikavimo įstaigai.

5. Pasikeitus sertifikuojamiems laukų plotams ir
(ar) gamybos apimčiai, produkcijos statusui,
produkcijos pavadinimui, sudėčiai ar esant
kitiems gamybos pokyčiams, taip pat pažeidus R,
IR, EŽŪT reikalavimus per 5 darbo dienas, bet ne
vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto
patikros dienos, apie tai raštu neinformuota
sertifikavimo įstaiga.
(EŽŪT 21; IR 64 str.; 78 str. 4)
Kiekvieną kartą.
Nustačius neatitiktį, kiekviena situacija vertinama individualiai, priklausomai nuo pažeidimo mąsto ir
atsiradusių / galimų pasekmių. Pagal padarytą pažeidimą taikoma atitinkama poveikio priemonė (nuo
įspėjimo iki produkcijos nesertifikavimo) arba nutraukiama sutartis dėl sertifikavimo.
6. Ekologinėje gamyboje naudojami GMO, iš Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu ar pagal laboratorinių tyrimų rezultatus nustatoma,
GMO arba naudojant GMO pagaminti produktai kad ekologinėje gamyboje naudojami GMO, iš GMO arba naudojant GMO pagaminti produktai.
kaip pašarai, vitaminai, perdirbimo pagalbinės Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai nepateikiami dokumentai įrodantys, kad naudojamos
priemonės, augalų apsaugos produktai, trąšos,
medžiagos yra ne GMO.
dirvos gerinimo priemonės, sėklos, augalinė
dauginamoji medžiaga, mikroorganizmai ir
Pastabos:
gyvūnai.
1. Augalininkystėje poveikio priemonė taikoma visiems laukams, kuriuose augo tos rūšies
(GMO) augalai (nepriklausomai, ar buvo auginti vieni, ar kartu su kitų rūšių augalais
mišinyje) ir juose išaugintai produkcijai;

(EŽŪT 30; R 9 str.; IR 3 str. 4)
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④

*Tam tikrais atvejais
nesertifikavimas. ⑤

–

rūšies

/

2. Gyvulininkystėje poveikio priemonė taikoma tiems sertifikuojamiems gyvūnams, kuriems
naudojami GMO, iš GMO arba naudojant GMO pagaminti produktai kaip pašarai,
vitaminai, perdirbimo pagalbinės priemonės, mikroorganizmai ir gyvūnai.*
Nustačius neatitiktį augalininkystėje, taikomas produkcijos nesertifikavimas ④, o laukams, kuriuose
naudoti GMO produktai, einamaisiais metais taikomas pereinamasis laikotarpis (P1) iš naujo ir
sertifikuojant tokie laukai įvardijami kaip „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų“.

srities Nustačius neatitiktį gyvulininkystėje, nesertifikuojama gyvūnų rūšis - taikoma ⑤, kuriai tie produktai
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buvo naudoti.
7. Paruošti tiekti ar tiekiami rinkai produktai Poveikio priemonė taikoma:
paženklinti su sertifikavimo įstaiga nesuderinta
1. Kai supakuoti produktai yra paruošti tiekti rinkai ar jau tiekiami rinkai paženklinti kaip
ženklinimo informacija. Neekologiški produktai
ekologiški ir ženklinimas yra nesuderintas su sertifikavimo įstaiga raštu arba yra ženklinama
reklamuojami su nuorodomis į ekologinės
kitaip, nei buvo suderinta;
gamybos būdą.
2. Jeigu patikros metu nustatoma, kad ūkio subjektai, kurie gamina, ruošia, sandėliuoja
ekologiškus produktus neturėdami sertifikavimo įstaigos patvirtinamojo dokumento, išskyrus
sandėliavimą pardavimo galutiniam vartotojui vietose.
3. Kai ūkio subjektas reklamuoja produktus pateikdamas nuorodas į ekologinės gamybos
būdą, tačiau tokie produktai nėra sertifikuoti.
Pastabos:
1. Kai supakuotų produktų ženklinimas neatitinka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų
ženklinimo reikalavimų ir ženklo naudojimo tvarkos aprašo reikalavimų, surašomas
produkcijos, kuri neteisingai paženklinta sulaikymo protokolas (F-033).
2. Sprendimo dėl sertifikavimo priėmimo metu pateikta etiketė suderinimui atitinka ekologiškų
(R IV antraštinė dalis ir IR III antraštinė dalis;
žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo reikalavimų ir ženklo naudojimo tvarkos aprašo
R 23 str 1; EŽŪT 24, 241;
reikalavimus / pašalinta neteisinga informacija apie produktų gamybos būdą, taikoma ②
2009-01-06 ŽŪM įsakymas Nr. 3D-2)
be termino.
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
Nustačius neatitiktį, taikomas griežtas įspėjimas ② su 30 k. d. terminu etiketei suderinti / pašalinti
neteisingą informaciją apie produktų gamybos būdą. Per nurodytą terminą neatlikus nustatytų
koregavimo veiksmų, taikomas ūkio nesertifikavimas ⑤.
Per 2 d. d. informuojama VMVT apie į rinką patekusius neteisingai paženklintus produktus.
8. Nesertifikuota / pereinamojo laikotarpio Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad nesertifikuota / pereinamojo
produkcija realizuojama kaip ekologiška.
laikotarpio produkcija realizuojama kaip ekologiška.
(EŽŪT 27; R 23 str.
2009-01-06 ŽŪM įsakymas Nr. 3D-2 8; 22 ir 24)
Kiekvieną kartą.
Nustačius neatitiktį, kiekviena situacija vertinama individualiai, priklausomai nuo pažeidimo mąsto ir
atsiradusių/ galimų pasekmių. Taikoma pagal padarytą pažeidimą atsiradusi neatitiktis (nuo įspėjimo
iki produkcijos nesertifikavimo) arba nutraukiama sutartis dėl sertifikavimo.
9. Produktų atsekamumas transportavimo metu Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ekologiški produktai vežami į kitus
neatitinka reikalavimų.
vienetus:
1. Pakuotėje, taroje arba transporto priemonėse, uždarytose tokiu būdu, kai jų turinį galima
pakeisti nesuklastojus ar nepažeidus plombų;
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2. Supakuoti, tačiau nepaženklinti etikete arba joje nenurodoma:
a) ūkio subjekto ir, jei skiriasi, produkto savininko arba pardavėjo pavadinimas ir adresas;
b) produkto pavadinimas arba kombinuotųjų pašarų aprašymas, prie kurio pridedama nuoroda
apie ekologinį gamybos būdą;
c) įstaigos, sertifikavusios ūkio subjektą, pavadinimas ir (arba) kodo numeris;
d) kai reikia, partijos identifikavimo žyma pagal žymėjimo sistemą, patvirtintą nacionaliniu lygiu
arba suderintą su sertifikavimo įstaiga, kuri leidžia susieti partiją su apskaita.
Informaciją, nurodytą a–d punktuose, galima pateikti ir / ar krovinio lydimajame dokumente, jei šį
dokumentą galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone. Šiame
krovinio lydimajame dokumente nurodoma informacija apie tiekėją ir (arba) vežėją.

1 kartas – įspėjimas. ①

Išimtys. Pakuotė, tara arba transporto priemonės neprivalo būti uždaros, jeigu:
a) vežama iš vieno ūkio subjekto tiesiai kitam ūkio subjektui ir jie abu priklauso ekologinės
kontrolės sistemai;
b) lydimajame produktų dokumente yra nurodyta pagal 2 dalį reikalaujama informacija;
c) ir siunčiantysis, ir gaunantysis ūkio subjektas laiko dokumentais patvirtintus tokių vežimo
(IR 31 str.)
veiksmų įrašus, prieinamus sertifikavimo įstaigai.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai raštišką paaiškinimą,
kokių koregavimo veiksmų imsis atsekamumui užtikrinti. Nepateikus raštiško paaiškinimo per
nurodytą laikotarpį, nesertifikuojama visa tos srities produkcija – taikoma ④.
3 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama visa tos srities produkcija – taikoma ④.
nesertifikavimas. ④
10. Naudojami spąstai ir / ar gaudymo įtaisai, Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad spąstuose ir / ar gaudymo įtaisuose
kurie leidžia juose naudojamoms medžiagoms naudojamos medžiagos liečiasi su auginamamais augalais / produkcija ar patenka į aplinką.
patekti į aplinką ar liestis su auginamais žemės
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu gaudymo įtaisuose naudojami feromonai.
ūkio augalais.
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②

(IR 5 str. 2)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija, kuri turėjo ar galėjo turėti tiesioginį kontaktą su
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
minėtomis spąstuose ir gaudymo įtaisuose naudojamomis medžiagomis.
11. Dėl gaminamos produkcijos gauti skundai ir Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad skundai ir atliekamos koregavimo
atliktos koregavimo priemonės neregistruojami.
priemonės, kurių buvo imtasi trūkumams pašalinti dėl gaminamos sertifikuotos produkcijos,
neregistruojami.
(EŽŪT 17)
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.
1 kartas – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS
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2 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

3 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos srities / rūšies produkcija, dėl kurios buvo gauti ir
neregistruoti skundai.
nesertifikavimas. ④
12.
Tik
ekologiškų
augalininkystės, Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad vien tik ekologinės gamybos vienete
gyvulininkystės, bitininkystės ar akvakultūros yra laikomi produktai, draudžiami naudoti ekologinėje gamyboje.
gyvūnų produktų gamybos vienete laikomi
produktai, draudžiami naudoti ekologinėje
gamyboje.
Pastaba. Valdoje leidžiama laikyti alopatinius veterinarinius vaistus ir antibiotikus su sąlyga, kad
juos veterinarijos gydytojas skyrė gydymui ir jie laikomi tinkamoje vietoje ir įtraukiami į gyvūnų
(IR 35 str. 2 ir 3) apskaitos registrą arba atitinkamai, į akvakultūros gamybos apskaitą.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.
1 kartas – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

3 kartas – srities / ūkio nesertifikavimas. ⑤
13. Nėra rašytinio subrangovų sutikimo, kad jiems
būtų taikomas numatytas tikrinimo režimas, arba
nepateikti dokumentai, įrodantys subrangovo
vykdomos veiklos sertifikavimą.
(IR 86 str. b)
1 kartą – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama sritis / ūkis – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad trečios šalys, atliekančios
gamybinius veiksmus, yra nesertifikuotos arba nėra jų rašytinio sutikimo, kad būtų taikomas
numatytas tikrinimo režimas.

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai raštišką susitarimą su
subrangą atliekančiu ūkio subjektu, kuriame būtų numatytas subrangovo sutikimas, kad jo atliekamai
veiklai bus taikomas tikrinimo režimas arba raštišką pranešimą, kad atsisako subrangos. Nepateikus
raštiško susitarimo arba subrangos atsisakymo per nurodytą laikotarpį, nesertifikuojama visa tos
rūšies / srities produkcija – taikoma ④.
2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies / srities produkcija, kurios gamyboje naudojamasi
subrangovo, nesudariusio atitinkamo raštiško susitarimo, paslaugomis.
nesertifikavimas. ④
14. Sandėliuojama / laikoma skirtingų statusų (E; Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad:
P3; P2; P1; Į) produkcija yra neatskirta ir / ar
1. Sandėliuojama skirtingų statusų (E; P3; P2; P1; Į) produkcija nėra atskirta;
atskyrimas atitinkamai neregistruojamas.
2. Sandėliuojama skirtingų statusų (E; P3; P2; P1; Į) produkcija atskirta, tačiau jos atskyrimas
atitinkamai neregistruojamas;
3. Tikrinimo metu nesudaroma galimybė apžiūrėti sandėliavimo vietas*.
Išimtis. Poveikio priemonė (produkcijos nesertifikavimas) netaikoma, sandėliuojant P1 ir Į statusų
paralelinę produkciją (išskyrus sėklininkystės ūkius). Tokiu atveju pareiškėjas įspėjamas laikomą
(R 17 str. 1 d; IR 30 str.; 35 str. 1 ir 4) produkciją sandėliuoti atskirai – taikoma ②.
8
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Nustačius neatitiktį pagal 1 punktą, tos augalų rūšies, gyvulininkystės ar akvakultūros produkcija, kuri
sandėliavimo metu nebuvo atskirta nuo skirtingų statusų produkcijos (E; P3; P2; P1; Į)
nesertifikuojama – taikoma ④, t. y. leidžiama realizuoti žemiausiu statusu.
Nustačius neatitiktį pagal 2 ir 3 punktą, taikoma papildoma mokama patikra apžiūrėti sandėliavimo
* Kiekvieną kartą - mokama patikra. ③
vietas ir / arba įsitikinti, kad sandėliuojamos skirtingų statusų (E; P3; P2; P1; Į) produkcijos
atskyrimas atitinkamai registruojamas. Jeigu ūkio subjektas nepageidauja papildomos mokamos
patikros, tos rūšies produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
15. Sandėliuojama / laikoma skirtingų ūkio Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad kartu (sumaišyta) sandėliuojama
subjektų produkcija yra neatskirta.
skirtingų ūkio subjektų produkcija.
Kiekvieną kartą - produkcijos nesertifikavimas. ④

( IR 35 str. 1)
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, laikant skirtingų ūkio subjektų to paties statuso pieną.
Nustačius neatitiktį, kai sandėliuojama kartu (sumaišyta) skirtingų ūkio subjektų produkcija - taikoma
Kiekvieną kartą - produkcijos nesertifikavimas. ④
④.
AUGALININKYSTĖ
16. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus
plotus bei gyvulius paraiškoje nepažymėtas iki
deklaravimo pabaigos konkretus laukas, kuris
praėjusiais metais buvo pažymėtas stulpelyje
„Pageidaujami sertifikuoti laukai pagal ekologinei
gamybai
keliamus
reikalavimus“,
arba
sertifikavimo įstaiga buvo informuota apie
atsisakymą šį lauką sertifikuoti.
(EŽŪT 28)
Kiekvieną kartą – ūkio dalies nesertifikavimas. ⑤
17. Prie sertifikavimo įstaigos kontroliuojamų
ekologinės gamybos statusą (E) turinčių laukų
prijungti nauji nesertifikuoti (Į) ir (arba) pirmųjų
pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio (P1)
laukai.
(EŽŪT 34)
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS

Poveikio priemonė taikoma, jeigu (nutarimo rašymo metu) nustatoma, kad einamaisiais metais
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje nepažymėtas iki
deklaravimo pabaigos konkretus laukas, kuris praėjusiais metais buvo pažymėtas stulpelyje
„Pageidaujami sertifikuoti laukai“, arba sertifikavimo įstaiga buvo informuota apie atsisakymą šį lauką
sertifikuoti, o ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai po einamųjų metų rugsėjo 15 d. raštu pateikė
prašymą, kuriame nurodė objektyvias nepažymėjimo priežastis, einamaisiais metais tokį lauką
sertifikuoti.

Nustačius neatitiktį, toks laukas einamaisiais metais nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu prie sertifikavimo įstaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos
statusą turinčių laukų prijungti nauji nesertifikuoti ir (arba) pirmųjų pereinamojo į ekologinę gamybą
laikotarpio laukai.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu laukai ir (arba) plotai prijungiami dėl elektroninio
įbraižymo specifikos, nepriklausomai nuo ūkio subjekto.
Nustačius neatitiktį, taikomas įspėjimas be termino, o tokiems laukams suteikiamas atitinkamas
pereinamasis laikotarpis (P1 arba P2).
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18. Pasirinkta netinkamo pločio apsaugos juosta.

(EŽŪT 46)
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①

Poveikio priemonė taikoma, kai apsauginės juostos plotis didesnis kaip 10 metrų, išskyrus atvejus,
kai sertifikavimo įstaiga pritaria ūkio subjekto iš anksto pateiktam pagrindimui raštu dėl platesnės
apsauginės juostos pločio.
Pastaba. Reikalavimas netaikomas bitininkystei naudojamiems plotams.
Nustačius neatitiktį, taikomas įspėjimas be termino.

TERMINAS NETAIKOMAS

19. Augalų tankumas neatitinka EŽŪT.

Poveikio priemonė taikoma, jeigu sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka (PR-06), tikrintojui atlikus
augalų tankumo skaičiavimą, tankumas neatitinka EŽŪT nurodytų minimalių augalų tankumo
reikalavimų arba naujai sertifikuojamiems sodams ir uogynams, kurių plotas didesnis nei 0,50 ha ir
kurie įveisti iki 2007 m., EŽŪT 45.3 - 45.4 papunkčiuose nurodytas tankis yra mažesnis kaip 2/3.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jei lauke neauginami (nepasėti) žemės ūkio augalai.

Išimtys:
1. EŽŪT nurodytas minimalus vidutinis sodų ir uogynų augalų tankumas netaikomas tik iki 2007
m. įveistiems ekologinės gamybos sodams ir uogynams.
2. Mišriems sodams ir mišriems uogynams, nepriklausomai nuo laikotarpio, kada jie įveisti ir
kurių plotas yra iki 0,50 ha imtinai, minimalūs augalų tankumo reikalavimai netaikomi.
3. Kai plotai deklaruoti „NEP“ (netinkami paramai plotai), „TPN“ (tinkami paramai plotai, kurie
einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų), „5PT-2“ arba „5PT-3“
(ekstensyvus šlapynių tvarkymas) ir patikros metu nustatyta, kad juose neauginami / nepasėti
kultūriniai augalai, tokiu atveju laukai įvardijami kaip „neauginami kultūriniai augalai“.
4. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar
savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė
pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, laukas sertifikuojant
įvardijamas kaip „neatitinka augalų tankio reikalavimų dėl meteorologinių ar hidrologinių
(EŽŪT 37.1; 44; 471; 57)
reiškinių“.
Nustačius
neatitiktį, taikomas įspėjimas, o ekologinės gamybos plotai sertifikuojant atitinkamai
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS
įvardijami kaip „neatitinka augalų tankio reikalavimų“ arba „neauginami kultūriniai augalai“.
20. Augalų derlius neatitinka EŽŪT.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu sertifikavimo įstaigos kontroliuojamame lauke nustatoma, kad
derlius jo nuėmimo metu yra / bus ypatingai mažas.
Išimtys:
1. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar
savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė
pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, laukas sertifikuojant
įvardijamas kaip:
„ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“;
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„derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“;
„nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“;
2. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu nustatoma, kad kontroliuojamame lauke derliaus visai
nebus (nepriklausomai nuo to, ar augalai einamaisiais metais pagal jų auginimo specifiką turi
duoti derlių), tokiu atveju laukas įvardijamas kaip „derliaus nėra“. Jeigu nustatoma, kad
kontroliuojamame lauke derlius ypatingai mažas ne dėl ūkininko kaltės (pvz. derlius ypatingai
mažas dėl jauno sodo / uogyno amžiaus, sodai pramečiuoja) tokiu atveju laukas įvardijamas
kaip „ypatingai mažas derlius“ .
Pastabos:
1. Poveikio priemonė taikoma ir tuomet kai pagal derliaus ataskaitą pateiktas derliaus kiekis yra
mažesnis nei mažiausias leistinas ekologiškos produkcijos derliaus pagal skirtingas augalų
rūšis kiekis, kuris yra skelbiamas sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje arba derlius
nebuvo nuimtas.
2. Poveikio priemonė taikoma ir tuomet kai auginami ne pupiniai augalai arba pupinių miglinių
bei bastutinių augalų mišiniai (kuriuose šie pupiniai augalai nėra vyraujantys: dobilai,
barkūnai, esparcetai, liucernos, paprastieji gargždeniai, lubinai, pupos, seradėlės, vikiai,
žirniai), kaip žaliasis pūdymas tokiu atveju taikomas įspėjimas ①, o laukai sertifikuojant
įvardijami kaip „nenuimtas derlius“.
3. Ūkio subjektas savo iniciatyva turi teisę kviesti sertifikavimo įstaigą dėl pakartotinio derliaus
įvertinimo iš anksto ją informuodamas raštu apie planuojamą derliaus nuėmimo datą. Tokiu
atveju sertifikavimo įstaiga atlieka papildomą kontrolę ir derliaus kiekis lyginamas su
mažiausiu leistinu ekologiškos produkcijos derliaus pagal skirtingas augalų rūšis kiekiu, kuris
(EŽŪT 37.1; 44; 441; 57)
yra skelbiamas sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje.
Nustačius
neatitiktį, taikomas įspėjimas, o ekologinės gamybos plotai sertifikuojant atitinkamai
Kiekvieną kartą – įspėjimas ①
TERMINAS NETAIKOMAS
įvardijami kaip „ypatingai mažas derlius“ arba „nenuimtas derlius“.
Ūkio subjektas savo iniciatyva turi teisę kviesti sertifikavimo įstaigą dėl pakartotinio derliaus
*Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
įvertinimo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 48 valandas, ją informuodamas raštu ar el. paštu apie
planuojamą derliaus nuėmimo datą. Tokiu atveju sertifikavimo įstaiga atlieka papildomą kontrolę ir
derliaus kiekis lyginamas su mažiausiu leistinu ekologiškos produkcijos derliaus pagal skirtingas
augalų rūšis kiekiu, kuris yra skelbiamas sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje.
21. Ekologinės gamybos laukams taikoma Poveikio priemonė taikoma, jeigu nustatoma, kad sertifikavimo įstaigos kontroliuojamuose laukuose
netinkama augalų sėjomaina arba augalų kaita
netaikoma viena iš šių priemonių:
1. Žaliajame pūdyme auginti pupinius augalus arba jų mišinius su migliniais ir (arba) bastutiniais
augalais. Mišiniuose turi vyrauti šie pupiniai augalai: barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos
,lubinai, paprastieji gargždeniai, pupos, seradėlės, vikiai, žirniai, facelijos, lęšiai, ožiaručiai.
Šie augalai kiekviename sertifikavimo įstaigos kontroliuojamame lauke turi būti pasėti
einamaisiais metais ne vėliau kaip iki liepos 10 d. ir auginti bent vieną kartą per penkerių
metų laikotarpį (penkeri metai pradedami skaičiuoti nuo 2015 m., vėliau kas penkerius metus
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skaičiuojami nauji laikotarpiai). Tokie plotai sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijami kaip
„žaliasis pūdymas“;
2. Auginti:
2.1. vienmečius augalus (facelijas, lęšius, lubinus, pupas, seradėles, sojas, vikius, žirnius) ir bet
kokius augalus mišinyje su nurodytais augalais, kurie turi būti vyraujantieji ir auginami visą
auginimo sezoną einamaisiais metais įstaigos kontroliuojamame lauke ir auginti bent vieną kartą
per penkerių metų laikotarpį (penkeri metai pradedami skaičiuoti nuo 2015 m., vėliau kas
penkerius metus skaičiuojami nauji laikotarpiai).
2.2. daugiamečių pupinių žolių augalus: barkūnus, dobilus, esparcetus, liucernas,
paprastuosius gargždenius;
2.3. bet kokius augalus mišinyje su barkūnais, dobilais, esparcetais, liucernomis,
paprastaisiais gargždeniais, tačiau šie daugiamečių pupinių žolių augalai turi būti vyraujantieji ir
pasėti einamaisiais metais ne vėliau kaip iki liepos 10 d. bei auginami visą auginimo sezoną
einamaisiais metais ne trumpiau kaip vieną kartą per penkerių metų laikotarpį (penkeri metai
pradedami skaičiuoti nuo 2015 m., vėliau kas penkerius metus skaičiuojami nauji laikotarpiai).
Daugiametes pupines žoles galima įsėti į pasėlį su pagrindine kultūra kaip įsėlį, o ateinančiais metais
auginti kaip pagrindinę kultūrą. Daugiamečių pupinių žolių ar jų mišinių pasėliuose leidžiamas ūkinių
gyvūnų ganymas, pašarų gamyba, daugiamečių žolių sėklos derliaus nuėmimas.
3. Bent vieną kartą per penkerius metus tręšti organinėmis trąšomis (tirštuoju mėšlu, pusiau
skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis, kompostu, granuliuotu mėšlu, granuliuotomis
trąšomis, sapropeliu). Bendras minimalus į dirvožemį įterpiamų nurodytų organinių trąšų kiekis turi
būti ne mažesnis kaip 170 kg/ha per penkerius metus skaičiuojant azoto kiekį;
Pastabos:
1. Sėjos metais laikomi auginimo metai.
2. Daugiamečiams augalams, vaistažolėms ir šiltnamiams šie reikalavimai netaikomi.
3. Naujai sertifikuojamiems ekologinės gamybos laukams, išskyrus sodus ir uogynus, 1-3
punktų reikalavimai sertifikavimo įstaigos vertinami nuo ketvirtųjų sertifikavimo metų.
4. Organinės trąšos gali būti naudojamos iš neekologinės gamybos nepramoninės
žemdirbystės ūkių, t. y. ūkių, kuriuose vienoje vietoje, vidutiniškai per metus laikoma ne
daugiau kaip 300 SG.
5. Azoto kiekis organinėse trąšose skaičiuojamas pagal internetiniame puslapyje
www.ekoagros.lt pateiktą skaičiuoklę arba kitas metodikomis paremtas skaičiuokles.
6. Ekologinės gamybos plotai negali būti tręšiami mėšlu, jeigu jis naudojamas iš ūkių, kuriuose
(EŽŪT 36; 37; 38; 39; 40.3;
gyvūnai buvo šerti pašarais, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų grūdų (sėklų) ir kurie
60; 61); R 5 str. a, f; R 12 str.1 b; g)
nebuvo termiškai apdoroti arba sumalti.
Nustačius neatitiktį taikoma įspėjimas, o laukai neatitinkantys reikalavimų, sertifikuojami kaip
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS
„neatitinkantys sėjomainos reikalavimų“.
22. Ekologinės gamybos plotuose nesilaikoma Poveikio priemonė taikoma nustačius, kad tręšiant sertifikuojamus laukus (išskyrus plotus, kuriuose
dirvožemio gerinimo reikalavimų.
auginami sodai, uogynai, vaistažolės ir pievos) tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju
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mėšlu arba srutomis, ūkio subjektas nerengia tręšimo plano, kuriems tai privaloma atlikti pagal Mėšlo
(EŽŪT 40; 41) ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo reikalavimus, ir / ar jo nesilaiko.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai tręšimo planą.
Kiekvieną kartą – įspėjimas ①
Nepateikus tręšimo plano per nurodytą laikotarpį ekologinės gamybos plotai sertifikuojant įvardijami
kaip „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų“.
23. Naudotos organinės trąšos iš neekologinės Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad panaudotos organinės trąšos iš
gamybos pramoninės žemdirbystės ūkių.
neekologinės gamybos pramoninės žemdirbystės ūkių, t. y. ūkių, kuriuose vienoje vietoje per metus
laikoma vidutiniškai daugiau kaip 300 SG (sutartiniai gyvuliai skaičiuojami vadovaujantis 2005 m.
liepos 14 d. LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-367/3D-342).
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu ekologinės gamybos plotams tręšti naudojamas mėšlas iš
ūkių, kuriuose gyvūnai buvo šerti pašarais, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų grūdų (sėklų) ir
kurie nebuvo termiškai apdoroti arba sumalti.
Pastaba. Mėšlas ir (arba) srutos turi būti kaupiamos atskirai nuo pramoninės žemdirbystės
(EŽŪT 60; 61) ūkiuose kaupiamo mėšlo.
Nustačius neatitiktį nesertifikuojami produktai iš tų laukų, kuriuose buvo panaudotos netinkamos
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
organinės trąšos.
24. Tokios pat rūšies javai (išskyrus dvimečius, Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad tame pat sertifikavimo įstaigos
daugiamečius augalus) tame pat sertifikavimo kontroliuojamame lauke / lauko dalyje auginami tokios pat rūšies javai (išskyrus dvimečius,
įstaigos kontroliuojamame lauke auginami ilgiau daugiamečius augalus) ilgiau kaip 2 metus iš eilės, įskaitant ir mišiniuose auginamus augalus.
kaip 2 metus iš eilės.
(EŽŪT 35; 36; R 5 str. f; R 12 str.1 g)
Pastaba. Žieminiai ir vasariniai javai laikomi ta pačia rūšimi.
Nustačius neatitiktį taikoma įspėjimas, o laukai sertifikuojant įvardijami kaip „neatitinkantys sėjomainos
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS
reikalavimų“.
25. Sodai yra neišgenėti, sodų ir uogynų Poveikio priemonė taikoma, jeigu nustatoma, kad sodai yra neišgenėti kartą per trejus metus sodų ir
tarpueiliai neprižiūrėti, nešienaujami ir yra sėklas uogynų, tarpueiliai neprižiūrėti, nešienaujami ir yra sėklas subrandinusių piktžolių, sodai ir uogynai
subrandinusių piktžolių, sodai ir uogynai yra yra apnikti kenkėjų ir ligų.
apnikti kenkėjų ir ligų.
Pastaba: tarpueiliai, kuriuose auginamos d. žolės, gali būti nenušienauti iki einamųjų metų
(EŽŪT 52.1; 52.2; 52.4; 53)
rugpjūčio 1 d.
Nustačius neatitiktį taikoma įspėjimas, o sodai ir uogynai sertifikuojami kaip „neatitinkantys
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS
technologinių reikalavimų“.
26. Neįdirbtas juodasis pūdymas.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad deklaruotame juodojo pūdymo lauke
(EŽŪT 43) ariamoji žemė nėra periodiškai įdirbama.
Nustačius neatitiktį taikoma įspėjimas, o laukai sertifikuojant įvardijami kaip „neįdirbtas juodasis
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS
pūdymas“.
27. Panaudota įprastinė neatestuota, ekologiška Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad buvo panaudota:
neatestuota (iš kito ekologinio ūkio) ar įprastinė
1. Ne tos veislės sėkla / dauginamoji medžiaga, kuriai yra išduotas sertifikavimo įstaigos
atestuota dauginamoji medžiaga be sertifikavimo
leidimas;
įstaigos leidimo.
2. Įprastinė atestuota sėkla / dauginamoji medžiaga be sertifikavimo įstaigos leidimo;
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3. Įsigyta (iš kito ūkio subjekto) ekologiška neatestuota dauginamoji medžiaga;
4. Įprastinė neatestuota dauginamoji medžiaga;
5. Taikoma ir tuo atveju, jei sėkla panaudota ankščiau nei išduotas leidimas.
Išimtys:
1. Leidimai nereikalingi ekologinės sėklininkystės ūkiams, auginantiems sėklas ir dauginamąją
medžiagą (tik sėkliniams pasėliams);
2. Sertifikuotoms sėkloms augalų rūšių, kurių sąrašai patvirtinti VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus
įsakymu bei LR ŽŪ ministro 2002-06-04 įsakymu Nr. 218.
3. Poveikio priemonė netaikoma sėjant savo valdos sertifikuotuose pagal ekologinės gamybos
reikalavimus plotuose užaugintą produkciją.
4. Apsauginėse juostose naudojama sėkla arba vegetatyvinė dauginamoji medžiaga neprivalo
būti išauginta ekologiškai.
5. Ne produkcijai auginti (žaliajai trąšai), galima naudoti ūkinę sėklą, kuri neprivalo būti išauginta
ekologiškai.
6. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu iki ekologinės augalų gamybos plano pateikimo
sertifikavimo įstaigai datos, naujai sertifikuojamuose laukuose panaudota sėkla / dauginamoji
medžiaga neatitinkanti reikalavimų.
Pastabos:
1. Prašymai dėl sėklos naudojimo teikiami:
ruošiantis pavasario sėjai – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki sėjos pabaigos;
ruošiantis žiemkenčių sėjai – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki sėjos pabaigos;
ruošiantis daugiamečių žolių sėjai – visus metus;
Leidimas naudoti neekologiškas sertifikuotas sėklas sėjai ekologinės gamybos laukuose yra
išduodamas prieš kultūros sėją ir galioja vieną sezoną.
(EŽŪT 171; 421; 46; R 12 str.1 i; IR 45 str.)
2. Sėklos kilmė vertinama vieną kartą metuose, t. y. kasmetinio tikrinimo metu.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas, o laukai, kuriuose buvo sodinama / sėjama
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS
įprastinė neatestuota, ekologiška neatestuota (iš kito ekologinio ūkio) dauginamoji medžiaga ar sėkla,
sertifikuojant įvardijami kaip „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų“.
Kai laukuose buvo sodinama / sėjama įprastinė atestuota dauginamoji medžiaga be sertifikavimo
įstaigos leidimo arba ne pagal sertifikavimo įstaigos leidimo sąlygas, tokiu atveju pareiškėjas visada
griežtai įspėjamas – taikoma ② , o sertifikuojant laukuose įvardijami auginami augalai.
2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojami produktai, gauti iš ekologinės gamybos laukų, kuriuose
sodinama / sėjama įprastinė neatestuota, ekologiška neatestuota (iš kito ekologinio ūkio) dauginamoji
nesertifikavimas. ④
medžiaga ar sėkla, laukai sertifikuojant įvardijami kaip „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų
reikalavimų“.
Kai laukuose buvo sodinama / sėjama įprastinė atestuota dauginamoji medžiaga be sertifikavimo
įstaigos leidimo arba ne pagal sertifikavimo įstaigos leidimo sąlygas, tokiu atveju sertifikuojant
laukuose įvardijami auginami augalai, o produktai, gauti iš šių laukų nesertifikuojami – taikoma ④.
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28. Auginama paralelinė produkcija įprastinės ir Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ekologinės gamybos ir įprastiniuose
ekologinės gamybos ūkio bei skirtingų statusų laukuose bei apsaugos juostose ar skirtingų statusų laukuose auginama paralelinė (augalai ir jų
laukuose, apsaugos juostose.
produktai, kurių negalima lengvai atskirti bet kuriuo metu) produkcija.
Pastabos:
1. Paraleline produkcija laikomi ir mišiniuose auginami augalai, taip pat tos pačios rūšies
žieminiai ir vasariniai javai. *
2. Ši poveikio priemonė taikoma ir tuo atveju, kai paralelinė produkcija atsiranda dėl kitų
neatitikčių pritaikymo.
3. Paraleline produkcija nelaikomi tarp statusų (P2; P3 ir E) auginami augalai, jeigu yra
užtikrinamas jų atskyrimas, kuris tinkamai registruojamas.
Išimtys:
1. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu auginami daugiamečiai augalai, kurių auginimo
laikotarpis yra bent treji metai, kai veislių negalima lengvai atskirti, yra gautas sertifikavimo
įstaigos leidimas ir laikomasi visų sąlygų:
a) kai laikantis griežtų įsipareigojimų, visa įprastinė ūkio dalis palaipsniui pervedama į
ekologinę gamybą ir šis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai;
b) užtikrinamas atskyrimas skirtingose ūkio dalyse išaugintiems produktams;
c) sertifikavimo įstaiga informuojama likus ne mažiau kaip 48 valandoms prieš kiekvieno
produkto derliaus nuėmimą;
d) sertifikavimo įstaigai iš karto po derliaus nuėmimo pranešami tikslūs derliaus kiekiai ir
priemonės, kurių imtasi produktams atskirti;
e) visos šios sąlygos turi būti numatytos prieš pradedant ekologiškai ūkininkauti, o pradėjus
perėjimą prie ekologinės gamybos kasmet patvirtinamos sertifikavimo įstaigos.
2. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu laukai skirti Lietuvos kompetentingų institucijų
patvirtintiems žemės ūkio tyrimams ar oficialiam mokymui, yra gautas sertifikavimo įstaigos
leidimas ir tenkinamos 1 išimtyje numatytos b); c); d); e) sąlygos.
3. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu auginamos sėklos, vegetatyvinė dauginamoji medžiaga ir
sodinukai, yra gautas sertifikavimo įstaigos leidimas ir tenkinamos 1 išimtyje numatytos b); c);
d); e) sąlygos.
4. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu daugiamečių žolių plotai (P1) naudojami tik ganymui ir /
ar mulčiuojami, ir / ar kitaip sunaikinti arba pateikti pardavimo / atidavimo dokumentai.
5. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu P1 ir / ar įprastinio statuso laukuose auginami nederantys
daugiamečiai paraleliniai augalai. Tuomet leidžiama realizuoti ekologišką produkciją /
pereinamojo laikotarpio produkciją.
6. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu tikrinimo metu nustatoma, kad daugiametės žolės iš
apsaugos juostų yra nupjautos, sumulčiuotos ir paliktos kaip žalioji trąša ar kitaip sunaikintos
arba pateikti pardavimo dokumentai ar dokumentai, įrodantys, kad produkcija atiduota.
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7. Poveikio priemonė netaikoma, kai augalai auginami žaliajam pūdymui ir patikrinimo metu
(EŽŪT 171; R 11 str., 17 str. 1d; IR 40 str. 1)
nustatyta, kad derliaus nebus.
Nustačius
neatitiktį, nesertifikuojama ekologinės gamybos laukuose užauginta produkcija, kuri
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
auginama paraleliai. Kai paralelinė produkcija iš skirtingų statusų laukų tinkamai neatskiriama,
aukštesnio statuso produkciją leidžiama realizuoti tik kaip žemesnio statuso produkciją. Jeigu
produkcijos statusas žeminamas iki P1, tuomet tokią produkciją, galima realizuoti tik kaip įprastinę.
* Mokama patikra gali būti taikoma, kai paralelinė produkcija atsiranda ir dėl kitų pritaikytų neatitikčių
*Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
/ priežasčių bei tenkinamos 1 išimtyje numatytos b); c); d) sąlygos.
29. Ekologiškų produktų sandėliavimo patalpose Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu ar pagal laboratorinių tyrimų rezultatus nustatoma, kad
naudojamos ekologinėje gamyboje neleistinos ekologiški produktai ir / ar jų sandėliavimo vietos yra teršiami / užteršti ekologinėje gamyboje
medžiagos arba produktų laikymo vietoje neleidžiamomis sintetinėmis cheminėmis medžiagomis, kurios naudojamos laikymo vietose.
neišvengta užteršimo produktais ir (arba) Nustačius taršą, sustabdomas / neišduodamas patvirtinamasis dokumentas užterštos produkcijos
medžiagomis, kurios neatitinka ekologinės rūšims ir informuojamas pareiškėjas apie rastas neleistinas ekologinėje gamyboje sintetines
gamybos reikalavimų.
chemines medžiagas.
(EŽŪT 291; R 16 str. 1 a ir f; 30 str., IR 35 str. 1; II
priedas)
Nustačius neatitiktį, pareiškėjui ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo sertifikavimo įstaigos pranešimo gavimo
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
dienos nesikreipus į sertifikavimo įstaigą dėl papildomos mokamos patikros tyrimui savo ištekliais
atlikti (pagal EŽŪT 291.1; 291.2; 291.3; 291.4 papunkčio reikalavimus) arba tyrimo metu neįrodžius
konkrečiai produkcijos daliai užterštumo, visa tame sandėlyje ar sandėliuose laikoma produkcija
nesertifikuojama ④.
Nustačius neatitiktį, kai patikros metu ar atlikus laboratorinius tyrimus rasta, kad produktų
Tam tikrais atvejais – griežtas įspėjimas. ②
sandėliavimo patalpose iki derliaus nuėmimo (produkcija dar nesandėliuota) panaudotos ekologinėje
gamyboje neleidžiamos sintetinės cheminės medžiagos, kurios naudojamos sandėliuose, bet
einamųjų metų produkcija neužteršta, taikoma ② – griežtas įspėjimas su 30 k. d. terminu pateikti
naują informaciją apie produkcijos sandėliavimą. Atitinkamai pagal gautą informaciją taikoma:
jeigu produkcijos nesandėliuos, einamųjų metų produkcija sertifikuojama;
jeigu produkciją numatyta sandėliuoti naujose patalpose (pateikta atnaujinta forma (F-117)), taikoma
papildoma mokama patikra ③ apžiūrėti naujas sandėliavimo vietas;
jeigu informacija nepateikiama, produkcija nesertifikuojama - taikoma ④.
30. Ekologiškų produktų sandėliavimo patalpose, Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ekologiškų produktų sandėliavimo
nenaudojamos ekologinėje gamyboje leistinos patalpose nenaudojami ekologinėje gamyboje leistini produktai, dėl ko plinta ligos, kenkėjai ir yra
valymo ir dezinfekavimo medžiagos ir / ar teršiami produktai.
priemonės, ko pasekoje plinta ligos, kenkėjai, yra
teršiami produktai.
Pastaba. Nustačius, kad sandėliavimo patalpos netvarkingos, tačiau produkcija nesandėliuojama,
(R 16 f; IR 35 str. 4 c) per 2 d. d. informuojama VMVT apie netvarkingas sandėliavimo patalpas.
Nustačius neatitiktį, kai produkcija sandėliuojama nevalytose patalpose, tose patalpose laikoma
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
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produkcija nesertifikuojama - taikoma ④ ir per 2 d. d. informuojama VMVT apie netvarkingas
sandėliavimo patalpas.
31. Augalininkystėje panaudotos pagalbinės Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad panaudota ES Reglamento Nr.
medžiagos, išvardintos Reglamento Nr. 889/2008 I 889/2008 I ar II priede išvardinta pagalbinė medžiaga (tik laikantis nustatytų apribojimų), tačiau
ar II priede (tik laikantis nustatytų apribojimų), pareiškėjas neturi jos naudojimo poreikį patvirtinančio dokumento.
neturint poreikį patvirtinančių dokumentų.
Pastaba. Poreikį patvirtinantis dokumentas tai:
1. Dirvožemio laboratorinių tyrimų rezultatai;
2. Tręšimo planas, sudarytas konsultavimo tarnybos ar kito kompetentingo asmens;
3. Pareiškėjo paskaičiuotas trąšų poreikis pagal sertifikavimo įstaigos internetiniame puslapyje
(http://www.ekoagros.lt) pateiktą skaičiavimo lentelę arba kitomis metodikomis paremtus
skaičiavimus;
(EŽŪT 119; 122; IR 3 str. 1; 5 str.1)
4. EGŪVŽ lentelių įrašai apie priežastis.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.
1 kartas – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjimas.

TERMINAS NETAIKOMAS

3 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos
nesertifikavimas ④
32. Neleidžiamų ekologinėje gamyboje sintetinių
cheminių medžiagų ir / arba kitų ekologinėje
gamyboje neleidžiamų medžiagų panaudojimas
sertifikuojamoje ūkio dalyje / visame ūkyje.

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija iš tų laukų, kuriuose buvo panaudotos pagalbinės
medžiagos, tačiau pareiškėjas neturi jų naudojimo poreikį patvirtinančio dokumento.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu ar pagal laboratorinių tyrimų rezultatus nustatoma,
kad sertifikavimo įstaigos kontroliuojamuose laukuose panaudotos neleistinos ekologinėje gamyboje
sintetinės cheminės medžiagos ir / arba kitos ekologinėje gamyboje neleidžiamos medžiagos, taip
pat, kai ūkio subjekto pasirinkta nepakankamo pločio apsaugos juosta arba jos nėra visai nuo
neekologinės gamybos būdu dirbamų žemės plotų, magistralinių kelių ir laukai, ir auginami produktai
yra teršiami ekologinėje gamyboje draudžiamomis medžiagomis.
Nustačius taršą, sustabdomas / neišduodamas patvirtinamasis dokumentas užterštos produkcijos
rūšims ir informuojamas pareiškėjas apie rastas neleistinas ekologinėje gamyboje sintetines
chemines medžiagas.

Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu nustatyta tvarka teritorijoje, kurioje bus naudojamos
(EŽŪT 292;296; 297; 45.1; R 12 str.1 d, e, f, h; 16 sėklos ar sėklinės bulvės, tam tikros rūšies visų veislių cheminį apdorojimą fitosanitariniais tikslais
str.; IR 5 str.; 45 str.2) atlieka valstybės narės kompetentinga institucija.
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Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas ④

Poveikio priemonė taikoma, jeigu sertifikuojamuose laukuose (augaluose ir (arba) dirvožemyje)
nustatomos neleistinos ekologinėje gamyboje naudoti sintetinės cheminės medžiagos ir pareiškėjas
nesikreipė į sertifikavimo įstaigą dėl šoninės kaimyninės taršos įrodymo ar šoninei kaimyninei taršai
nepasitvirtinus. Laukui derliaus nuėmimo metais pereinamasis laikotarpis taikomas iš naujo, o
sertifikuojant toks laukas įvardijamas, kaip „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų dėl taršos“;
Jeigu pareiškėjas įrodo šoninę kaimyninę taršą, laukui derliaus nuėmimo metais pereinamasis
laikotarpis taikomas iš naujo, o toks laukas sertifikuojant įvardijamas, kaip „neatitinka ekologinės
gamybos reikalavimų dėl šoninės taršos“. Jeigu buvo užteršta auginama produkcija, taikomas
produkcijos nesertifikavimas ④.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu sertifikuojamuose laukuose (augaluose ir (arba)
dirvožemyje) nustatomos neleistinos ekologinėje gamyboje naudoti kitos (ne sintetinės kilmės)
neleidžiamos medžiagos ar medžiagos leistinos medžiagos nesilaikant naudojimo apribojimų.
Sertifikuojant tokį lauką įvardijami auginami augalai, o laukui suteikiamas P1 statusas, produkcijai
taikomas nesertifikavimas ④.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu sertifikuojamuose laukuose (augaluose ir (arba)
dirvožemyje) rasta neleistinų ekologinėje gamyboje patvarių organinių teršalų likučių ir pareiškėjui
EŽŪT nustatyta tvarka po kreipimosi į sertifikavimo įstaigą buvo pratęstas pereinamasis laikotarpis.
Sertifikuojant laukui suteikiamas P1 statusas ir jis įvardijamas kaip „neatitinka ekologinės gamybos
reikalavimų dėl patvarių organinių teršalų“, produkcijai taikomas nesertifikavimas ④.
Pareiškėjui nesikreipus dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo, laukui taikomas nesertifikavimas ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad dirvos būklei gerinti / maisto
medžiagų kiekiui dirvoje ar augaluose didinti / kompostavimo procesui aktyvinti naudojami netinkami
augaliniai preparatai ir / ar preparatai iš mikroorganizmų (pvz., ne tai augalų rūšiai skirti preparatai ir
t. t.).

33. Dirvos būklei gerinti / maisto medžiagų kiekiui
dirvoje ar augaluose didinti / kompostavimo
procesui
aktyvinti
naudojami
netinkami
augaliniai preparatai ir / ar preparatai iš
mikroorganizmų.
(IR 3 str. 4 ir 5)
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.
1 kartas –griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojami produktai, gauti iš ekologinės gamybos plotų, kuriuose dirvos
būklei gerinti arba maisto medžiagų kiekiui dirvoje ar augaluose didinti buvo panaudoti netinkami
nesertifikavimas. ④
augaliniai preparatai ir / ar preparatai iš mikroorganizmų arba produktai tręšti kompostu netinkamai
paruoštu kompostu.
34. Sertifikavimo įstaigai paprašius, nepateikti Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu, tikrintojui paprašius, nebuvo pateikti nuo 2015 m.
nuo 2015 m. balandžio 21 d. pasodintų / atsodintų balandžio 21 d. naujai pasodintų (arba nuo 2015 m. balandžio 21 d. atsodintų) šaltalankių įsigijimo
šaltalankių sodinukų dokumentai, ir /ar juose dokumentai, kuriuose nurodyta šaltalankių veislė.
nenurodyta šaltalankių veislė.
(EŽŪT 54. 1)
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Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
35. Šaltalankiai pasodinti žemėje, kuri neįdirbta
pagal šiems augalams taikomus agrotechnikos
reikalavimus, jie negyvybingi, tarpai tarp eilių
platesni kaip 5 m, vyriškų ir moteriškų augalų
santykis
mažesnis
kaip
1:6,
šaltalankių
tarpueiliuose yra stambių atžalų (senesnių kaip 1
m), prie jaunų (iki 3 metų) šaltalankių sodinukų
nėra kuoliukų arba jie žemesni kaip 0,5 m.,
pokrūmiai nešienaujami dvejus metus po
pasodinimo ir vėliau jei juose yra šaltalankius
praaugusių piktžolių.

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti šaltalankių sodinukų įsigijimo dokumentus ar
įrodymus. Nepateikus dokumentų per nurodytą terminą, laukas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad šaltalankiai pasodinti žemėje, kuri
neįdirbta pagal šiems augams taikomus agrotechnikos reikalavimus, jie negyvybingi, tarpai tarp eilių
platesni kaip 5 m, vyriškų ir moteriškų augalų santykis mažesnis kaip 1:6, šaltalankių tarpueiliuose
yra stambių atžalų (senesnių kaip 1 m) *, prie jaunų (iki 3 metų) šaltalankių sodinukų nėra kuoliukų
arba kuoliukai yra žemesni nei 0,5 m*, pokrūmiai nešienaujami dvejus metus po pasodinimo ir vėliau
jei juose yra šaltalankius praaugusių piktžolių*.
Išimtis: tarpueiliai, kuriuose auginamos d. žolės, gali būti nenušienauti iki einamųjų metų
rugpjūčio 1 d.

Pastabos:
1. Reikalavimai šaltalankius pasodinti žemėje, kuri būtų įdirbta pagal šiems augalams taikomus
agrotechnikos reikalavimus, taip pat, kad jie būtų gyvybingi, tarpai tarp eilių ne platesni kaip 5 m,
vyriškų ir moteriškų augalų santykis ne mažesnis kaip 1:6, taikomi tik nuo 2015 m. balandžio 21 d.
pasodintiems šaltalankiams. Reikalavimai prie jaunų (iki 3 metų) šaltalankių sodinukų sukalti
kuoliukus ne žemesnius nei 0,5 m., kad tarpueiliuose nebūtų stambių (senesnių kaip 1 m) atžalų,
šienauti dvejus metus po pasodinimo pokrūmius ir vėliau jei juose yra šaltalankius praaugusių
piktžolių yra taikomi visiems sertifikuojamiems šaltalankių plotams nepriklausomai nuo jų įveisimo
datos.
(EŽŪT 54)
2. Jeigu šaltalankių sodinukai (iki 3 metų) yra aukštesni kaip 1 m, kuoliukai yra neprivalomi.
Kiekvieną kartą – ūkio dalies nesertifikavimas. ⑤
Nustačius neatitiktį, laukai neatitinkantys reikalavimų nesertifikuojami – taikoma ⑤.
*Tam tikrais atvejais - mokama patikra. ③

36. Taikomas hidroponinis auginimas.

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas ne žemesniems kaip 0,5 m kuoliukams sukalti,
nušienauti tarpueiliuose stambias atžalas (senesnės kaip 1 m), nušienauti pokrūmius ir apie visa tai
raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad pažeidimai
nepašalinti arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, laukai, kuriems buvo
nustatyta neatitiktis, nesertifikuojami – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad taikomas hidroponinis auginimas.

(IR 4 str.)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojami augalai, jų produktai bei plotai, kuriems buvo taikomas
Kiekvieną kartą – srities nesertifikavimas. ⑤
hidroponinis auginimas.
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GYVULININKYSTĖ

(bendrosios)
37. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus
plotus bei gyvulius paraiškoje nepažymėta iki
deklaravimo pabaigos (be vėlavimo priėmimo
dienos) ketinama sertifikuoti gyvūnų rūšis.

(EŽŪT 8.1, 81)
Kiekvieną kartą – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
38. Ne visi tam pačiam gamybiniam vienetui
priklausantys vienos rūšies gyvūnai auginami
pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus
(paralelinė gyvulininkystė / paukštininkystė /
bitininkystė).

(EŽŪT 17 1; 110; R 11 str.; IR 40 str. 2; 41 str.)

Poveikio priemonė taikoma, jeigu (nutarimo rašymo metu) nustatoma, kad Paramos už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje iki deklaravimo pabaigos (be vėlavimo priėmimo
dienos) nepažymėta ketinama sertifikuoti gyvūnų grupė, o ūkio subjektas, ketinantis sertifikuoti
gyvūnus ne pirmus metus, sertifikavimo įstaigai po einamųjų metų spalio 15 d. raštu pateikė
prašymą, kuriame nurodė objektyvias nepažymėjimo priežastis, einamaisiais metais sertifikuoti
gyvūnų rūšį.
Pastaba. Jei ūkio subjektas ketina sertifikuoti gyvūnus pirmus metus ir Paramos už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje iki deklaravimo pabaigos (be vėlavimo priėmimo
dienos) nepažymėjo ketinamą sertifikuoti gyvūnų rūšį, gali raštu teikti sertifikavimo įstaigai nustatytos
formos prašymą sertifikuoti gyvūnus tik jeigu einamaisiais metais yra deklaravę ketinamus sertifikuoti
plotus, skirtus gyvūnų pašarui auginti.
Nustačius neatitiktį, gyvūnų rūšis, kuri Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
paraiškoje iki deklaravimo pabaigos (be vėlavimo priėmimo dienos) nebuvo pažymėta,
nesertifikuojama.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ne visi tam pačiam gamybiniam
vienetui priklausantys vienos rūšies gyvūnai auginami pagal ekologinei gamybai keliamus
reikalavimus.
Išimtys:
1. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu atliekami žemės ūkio tyrimai arba oficialūs mokymai, yra
gautas sertifikavimo įstaigos leidimas ir laikomasi visų sąlygų:
a) buvo imtasi tinkamų priemonių, apie kurias buvo iš anksto pranešta sertifikavimo įstaigai,
siekiant užtikrinti nuolatinį kiekvieno iš vieneto gyvūnų, jų produktų, mėšlo ir pašarų
atskyrimą;
b) ūkio subjektas iš anksto praneša sertifikavimo įstaigai apie kiekvieną gyvūnų ir jų produktų
pristatymą ar pardavimą;
c) ūkio subjektas praneša sertifikavimo įstaigai apie tikslius visuose vienetuose pagamintus
kiekius, nurodo charakteristikas, pagal kurias galima tuos produktus identifikuoti ir
patvirtina, kad buvo taikytos priemonės produktams atskirti.
2. Poveikio priemonė netaikoma, kai apdulkinimui užtikrinti ūkio subjektas gali laikyti ekologiškus
ir neekologiškus bitininkystės vienetus, jeigu atitinkamai tenkinami visi ekologinės gamybos
taisyklių reikalavimai, išskyrus nuostatas dėl bitynų vietos. Tokiu atveju, produktas negali būti
parduodamas kaip ekologiškas bei ūkio subjektas laiko dokumentais pagrįstus šios išimties
taikymo įrodymus, bičių produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
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Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad tam pačiam gamybiniam
vienetui priklausantys visi tos rūšies gyvūnai yra sertifikuojami ir visiems tos rūšies gyvūnams taikomi
ekologinei gamybai keliami reikalavimai. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad
gamybiniame vienete ne visiems to rūšies gyvūnams taikomi ekologinei gamybai keliami reikalavimai
arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama –
taikoma ⑤.
39. Sertifikuotos gyvūnų rūšys nėra atskiriamos Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad sertifikuotos gyvūnų rūšys nėra
(pastatai ir ganymui skirti sklypai griežtai atskiriamos (griežtai atskirti pastatai ir ganymui skirti sklypai) nuo nesertifikuotų gyvūnų rūšių.
atskirti) nuo nesertifikuotų gyvūnų rūšių.
Išimtys:
1. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu neekologiškai auginami gyvūnai (išauginti
agroaplinkosauginių programų teritorijose) tik ribotą laiką kiekvienais metais ganosi
ekologinėse ganyklose ir tuo pačiu metu toje ganykloje nėra ekologiškai auginamų gyvūnų
(ūkio subjektas laiko išimties naudojimą patvirtinančius dokumentus).
2. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu ekologiškai auginami gyvūnai yra ganomi
bendruomeninėje (valstybinėje) žemėje ir:
a) ta žemė nebuvo apdorota ekologinėje gamyboje neleistinais produktais mažiausiai trejus
metus;
b) visi ta žeme besinaudojantys neekologiškai auginti gyvūnai yra išauginti
agroaplinkosauginių programų teritorijose;
c) bet kokie gyvulininkystės produktai, gauti iš ekologiškai augintų gyvūnų naudojantis ta
žeme, nelaikomi ekologiška produkcija, nebent galima įrodyti, kad jie buvo tinkamu būdu
atskirti nuo neekologiškai augintų gyvūnų;
(EŽŪT 111; R 14 str. 1 b v); IR 17 str.)
d) ūkio subjektas laiko išimties naudojimą patvirtinančius dokumentus.
Nustačius neatitiktį, taikoma mokama patikra įsitikinti, kad sertifikuojami gyvūnai yra atskirti nuo
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
nesertifikuojamų. Jeigu papildomos mokamos patikros metu nustatoma, kad sertifikuotos gyvūnų
rūšys neatskirtos nuo nesertifikuojamų gyvūnų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos
patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
40. Sertifikuojami gyvūnai yra nepaženklinti / Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad sertifikuojami gyvūnai nėra
neregistruoti.
paženklinti, naudojant kiekvienai rūšiai pritaikytus ženklinimo būdus: stambius žinduolius ženklinant
kiekvieną atskirai, o paukščius ir smulkius žinduolius – atskirai arba partijomis.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu sertifikuojami gyvūnai neįregistruoti ir / arba neišregistruoti
Ūkinių gyvūnų registre.
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai nesuženklinti ūkyje gimę: galvijai iki 7 gyvenimo
dienos, avys ir ožkos – ne ilgiau kaip 6 mėn., bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.
Kiaulės – prieš išvežant iš laikymo vietos. LR žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymas
Nr. 3D-234. Arklinių šeimos gyvūnai – gimusieji po 2009 m. birželio 30 d. per 6 mėn. nuo gimimo
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dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. LR žemės ūkio ministro 2010 m. sausio
(IR 75str.) 08 d. įsakymas Nr. 3D-6. Poveikio priemonė netaikoma ir tuomet, kai gyvūnai yra registruoti, tačiau
pavieniai gyvūnai yra pametę ženklinimo įsagus.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas suženklinti / užregistruoti ir / arba išregistruoti
1 kartą– griežtas įspėjimas. ②
gyvūnus ir apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Nepateikus dokumentų per nurodytą
laikotarpį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios gyvūnai buvo nesuženklinti / neregistruoti ir / arba
išregistruoti – taikoma ⑤.
Nustačius neatitiktį, taikoma 30 k. d. terminas suženklinti / užregistruoti ir / arba išregistruoti gyvūnus
2 kartas ir kiti pasikartojimai – mokama patikra. ③
ir apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Nepateikus dokumentų per nurodytą laikotarpį, arba
pareiškėjui nepageidaujant papildomos mokamos patikros nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios
gyvūnai buvo nesuženklinti / neregistruoti ir / arba išregistruoti – taikoma ⑤.
41. Gyvuliai laikomi pririšti (išskyrus ekologinėje Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvuliai laikomi pririšti / supančioti.
gamyboje numatytas išimtis).
Poveikio priemonė taikoma ir tuo atveju, kai patikros metu nustatoma, kad gyvuliai tvartiniu
laikotarpiu bus laikomi pririšti.
Išimtys:
Rišti galvijus nedidelių ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkių tvartuose galima tik gavus
sertifikavimo įstaigos leidimą.
2.
Atskirus gyvulius galima rišti tik ribotam laikotarpiui ir tik dėl pagrįstų saugumo, gerovės arba
veterinarinių priežasčių (veršelius iki 6 mėnesių rišti draudžiama).
1.

Pastabos:
1. Nedidelis ekologinės gamybos ūkis – ūkis, kuriame laikomasi ekologinės gamybos
reikalavimų ir kuriame einamaisiais metais sertifikavimo įstaiga sertifikuoja iki 100 sutartinių
gyvulių.
2. Gyvulių rišimas lauke draudžiamas, išskyrus atskirus gyvulius ribotą laikotarpį ir tik dėl
pagrįstų žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos, gerovės arba veterinarinių priežasčių.
(EŽŪT 171; 67; IR 39 str., R 14 str. 1b vi)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad sertifikuojami gyvuliai laikomi /
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
bus laikomi palaidi. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad gyvuliai laikomi pririšti /
supančioti arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvulių rūšis
nesertifikuojama – taikoma ⑤.
42. Tvartuose laikomi pririšti galvijai nėra Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad patalpose rišamiems galvijams
reguliariai, bent du kartus per savaitę, išgenami į netaikomas reguliarus pasivaikščiojimas ne mažiau kaip du kartus per savaitę.
ganyklas, lauko aptvarus arba mociono aikšteles.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu galvijai negali būti išgenami dėl oro sąlygų arba
(R 5 str. l; IR 14 str. 3; 39 str.) žemės būklės.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad pradėta taikyti pasivaikščiojimai
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
patalpose rišamiems galvijams. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad rišami galvijai nėra
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bent du kartus per savaitę išgenami į ganyklas, lauko aptvarus arba mociono aikšteles arba
pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma
⑤.
43. Gyvūnai neturi galimybės ganytis atvirame Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad žolėdžiai neturi galimybės ganytis
ore, visų pirma ganyklose.
atvirame ore, visų pirma ganyklose.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad naminiams paukščiams
diendaržiai prieinami mažiau nei trečdalį jų gyvenimo trukmės.
Pastaba.
1. Diendaržiai, kuriuose laikomi gyvūnai, gali būti iš dalies dengti.
2. Pareiškėjui informavus, kad paukščių grupė, kuriai nustatyta neatitiktis realizuota, mokama
patikra taikoma naujai auginamų paukščių partijai.

(R 14 str. 1 b iii), IR 14 str. 1; 2; 4; 5)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

Išimtys:
1.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu gyvūnai negali būti atvirame ore ir ganytis dėl oro
sąlygų arba žemės būklės.
2.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu vyresni kaip vienerių metų buliukai yra laikomi
patalpose, tačiau jiems suteikta galimybė išeiti į ganyklą arba diendaržį.
3.
Poveikio priemonė netaikoma, kai pagal ES ar Nacionalinius teisės aktus taikomi apribojimai
ir pareigos, susijusios su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad žolėdžiai turi galimybę ganytis
atvirame ore, o paukščiams diendaržiai prieinami daugiau nei trečdalį jų gyvenimo trukmės. Jeigu
papildomos patikros metu nustatoma, kad žolėdžiai neturi galimybės ganytis atvirame ore, o
paukščiams diendaržiai prieinami mažiau nei trečdalį jų gyvenimo trukmės (vertinant nuo paskutinės
patikros dienos ar naminiams paukščiams diendaržiai prieinami 2/3 gyvenimo trukmės), arba
pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma
⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ganyklose, kitose pievose laikomų
gyvūnų tankis per didelis, dėl to nutrypiama augalija, sukeliama dirvožemio erozija arba tarša dėl
mėšlo paskleidimo, kai sertifikuojamų gyvūnų skaičius 1 ha sertifikuotų žemės ūkio naudmenų viršija
1,7 sutartinio gyvulio.

44. Ganyklose, kitose pievose laikomų gyvūnų
tankis per didelis, dėl ko nutrypiama augalija,
sukeliama dirvožemio erozija arba tarša dėl mėšlo
paskleidimo, kai sertifikuojamų gyvūnų skaičius 1
ha sertifikuotų žemės ūkio naudmenų viršija 1,7
SG (tokiu būdu į dirvą patenkančio azoto kiekis
Pastaba: Poveikio priemonė netaikoma, jeigu yra sudaryti rašytiniai bendradarbiavimo susitarimai
viršija 170 kg/ha per metus).
su kitais ekologinės gamybos taisyklių besilaikančiais ūkiais, kad būtų panaudojamas mėšlo
perteklius.
(EŽŪT 59; 104;
R 14 str. 1 b iv);IR 3 str. 2 ir 3; 15 str.; 2005-07-14
įsakymas Nr. D1-341/3D-307)
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Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②

Tam tikrais atvejais - mokama patikra. ③

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. pateikti dokumentus, kad buvo likviduotas gyvūnų perteklius ar
sudarytas ir vykdomas rašytinis bendradarbiavimo susitarimas su kitais ekologinės gamybos ūkiais
dėl perteklinio mėšlo paskleidimo. Per nurodytą terminą nepateikus dokumentų sritis
nesertifikuojama – taikoma ⑤
Nustačius neatitiktį, kad gyvūnai laikomi nutryptose ganyklose / pievose, ir plotuose augalija
neatželia taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnai išginti iš nutryptų ganyklų / pievų,
o nutryptuose plotuose augalija atželia. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad gyvūnai
laikomi nutryptuose plotuose, augalija neatželia ar pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos
patikros, sritis nesertifikuojama – taikoma ⑤.

45. Gyvūnų dauginimui naudojamos dirbtinės Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu pagal apskaitos dokumentus nustatoma, kad buvo
reprodukcijos formos.
gyvūnų dauginimui naudojamos dirbtinės reprodukcijos formos (pvz., embriono perkėlimas,
klonavimas).
Išimtis: Poveikio priemonė netaikoma, kai buvo taikytas dirbtinis sėklinimas.
Nustačius neatitiktį, gyvūnų rūšis, kuri buvo dauginama neleistinais metodais, nesertifikuojama.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad pirmą kartą, po prašymo sertifikuoti
gyvulininkystę padavimo dienos, formuojant bandą, įsigyti gyvūnai, kurių amžius arba svoris viršija
šiuos apribojimus:
1. Buivolai, veršeliai ir kumeliukai turi būti ne vyresni kaip 6 mėnesių;
2. Ėriukai ir ožiukai turi būti ne vyresni kaip 60 d.;
3. Paršeliai turi sverti ne daugiau kaip 35 kg;
4. Mėsai skirti naminiai paukščiai ir dėsliosios vištos gali būti įsigyjamos iki 3 dienų amžiaus,
jauniklės dėsliosios vištos ne vyresnės kaip 18 sav. ir tik gavus išankstinį sertifikavimo
įstaigos leidimą.
Pastaba. Įsigijus tinkamo amžiaus / svorio gyvūnus ir jei gyvulininkystės produktus ketinama
parduoti kaip ekologiškus, taikomi šie pereinamieji laikotarpiai:
a) mėsiniai arkliniai ir galvijai – 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip tris ketvirtadalius
jų gyvenimo trukmės;
b) smulkūs atrajotojai ir kiaulės bei pieno produkcijai skirti gyvūnai – 6 mėnesius;
(EŽŪT 171; IR 9 str. 1 ir 2;
c) mėsai skirti naminiai paukščiai – 10 savaičių;
38 str.1; IR 42 str.)
d) dėslieji naminiai paukščiai – 6 savaitės.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas įsigytiems gyvūnams likviduoti ir pristatyti
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
sertifikavimo įstaigai koregavimo veiksmus įrodančių dokumentų kopijas. Jeigu iki protokolo vertinimo
į sertifikavimo įstaigą pristatomi koregavimo veiksmus įrodantys dokumentai, pareiškėjui taikomas
griežtas įspėjimas (be termino). Jeigu ūkio subjektas atsisako vykdyti koregavimo veiksmus ar apie jų
įvykdymą raštu neinformuoja sertifikavimo įstaigos per nustatytą laikotarpį, ta gyvūnų rūšis
nesertifikuojama ⑤.
(R 14 str. 1 c i) ir iii))
Kiekvieną kartą – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
46. Pirmą kartą formuojant bandą, įsigyti
neekologiški gyvūnai, kurių amžius arba svoris
viršija nustatytus apribojimus.
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47. Įsigyti gyvūnai iš įprastinio ūkio, tačiau Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad buvo įsigyti gyvūnai iš įprastinių ūkių,
nepateikiami įrodymai, kad nebuvo galimybių tačiau nepateikti dokumentai / įrodymai, kad nebuvo galimybės įsigyti ekologiškai užaugintų gyvūnų.
(nepakako) įsigyti ekologiškai užaugintų gyvūnų.
Įrodymais gali būti laikoma:
1. Atlikta apklausa dėl ekologiškų parduodamų gyvūnų nebuvimo (artimiausių ekologinių ūkių
apklausa su parašais);
2. Apklausa telefonu, registruojant apklaustus ūkininkus, jų kontaktinius duomenis;
(IR 9 str. 1)
3. Skelbimas laikraštyje ar internete (turėti kopiją ar originalą).
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.
1 kartas – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas įsigytus iš įprastinių ūkių gyvūnus likviduoti ir pristatyti
į įstaigą koregavimo veiksmą įrodančių dokumentų kopijas. Atsisakius vykdyti koregavimo veiksmus
ar apie jų įvykdymą raštu neinformavus sertifikavimo įstaigos per nustatytą laikotarpį, ta gyvūnų rūšis
nesertifikuojama – taikoma ⑤.
48. Įsigyta gyvūnų daugiau nei buvo galima / leista Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad per kalendorinius metus buvo įsigyti
pagal reikalavimus arba amžius neatitinka neekologiškai auginti gyvūnai be sertifikavimo įstaigos leidimo, arba nesilaikant leidime nurodytų
reikalavimų.
sąlygų.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad įsigyta gyvūnų daugiau nei:
1. 10% nuo atgabenimo į ūkį dieną laikomų sertifikuotų suaugusių arklių arba galvijų.
2. 20% nuo atgabenimo į ūkį dieną laikomų sertifikuotų suaugusių kiaulių, avių, ožkų.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad įsigyti neekologiškai auginti
gyvūnai yra patelės, kurios susilaukusios palikuonių.
Pastabos:
1. Veislei skirtų patelių (neturėjusių palikuonių arba apvaisintų) įsigijimo amžius neribojamas.
Veisimui leidžiama įsigyti tik suaugusius patinus.
2. Suaugusiu gyvuliu laikomi ne jaunesni, kaip šio, tam tikrai rūšiai nurodyto, produktyvaus
amžiaus gyvūnai:
arkliai 2 metai, galvijai 12 mėn., avys 7 mėn., ožkos 10 mėn., kiaulės 8 mėn., triušiai 6 mėn.
3. Vienetams, kuriuose yra laikoma mažiau kaip 10 arklių ar galvijų arba mažiau kaip 5 kiaulės,
avys, ožkos, bet koks atnaujinimas, apribojamas iki vieno gyvūno.
4. Ypatingais atvejais, gavus išankstinį sertifikavimo įstaigos leidimą ankščiau minėta procentinė
dalis gali būti padidinta iki 40%. Poveikio priemonė taikoma ir tuomet, kai yra įsigyta daugiau
gyvūnų nei nurodyta sertifikavimo įstaigos išduotame leidime.
5. Įsigijus neekologiškai augintus gyvūnus ir jei gyvulininkystės produktus ketinama parduoti
kaip ekologiškus, taikomi šie pereinamieji laikotarpiai:
a) mėsiniai arkliniai ir galvijai – 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip tris ketvirtadalius
jų gyvenimo trukmės;
b) smulkūs atrajotojai ir kiaulės bei pieno produkcijai skirti gyvūnai – šešis 6 mėnesius;
c) mėsai skirti naminiai paukščiai – 10 savaičių;
d) dėslieji naminiai paukščiai – 6 savaitės.
2 kartas ir kiti pasikartojimai – griežtas įspėjimas. ②
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(EŽŪT 171; 62; IR 9 str. 1; 3 ir 4; 47 str. a)

Išimtys:
1. Jei įsigyta per didelis skaičius / netinkamo amžiaus gyvūnų ir sprendimo dėl sertifikavimo
priėmimo metu skaičius jau sumažintas iki nustatytų procentų ar jau parduoti netinkamo
amžiaus gyvūnai, taikomas griežtas įspėjimas - ② be termino.
2. Jei įsigyti tinkamo amžiaus neekologiškai auginti gyvūnai, laikantis visų kitų nustatytų
reikalavimų, tačiau neturint išankstinio sertifikavimo įstaigos leidimo ir pažeidimas padarytas
pirmą kartą, įvertinus visas faktines aplinkybes taikomas griežtas įspėjimas - ② be termino.

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas įsigytų gyvūnų pertekliui arba įsigytiems netinkamo
amžiaus / lyties gyvūnams likviduoti ir pristatyti į įstaigą koregavimo veiksmą įrodančių dokumentų
kopijas. Atsisakius vykdyti koregavimo veiksmus ar apie jų įvykdymą raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos per nustatytą laikotarpį, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
49. Gyvūnų laikymo patalpos neatitinka Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad:
minimalių gyvūnų gerovės reikalavimų.
1. Į gyvūnų laikymo patalpas nepatenka pakankamai oro iš lauko, ko pasekoje susidaro
gyvūnams kenksminga oro cirkuliacija, dulkių lygis, temperatūra, santykinė oro drėgmė ir
dujų koncentracija;
2. Į gyvūnų laikymo patalpas patenka nepakankamai šviesos iš lauko (per mažas apšvietimas);
3. Tikrinimo metu nesudaroma galimybė apžiūrėti gyvūnų laikymo patalpas arba tikrinimo metu
jų dar nebuvo.
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②

Pastaba: atitinkamoms gyvūnų (galvijų) veislėms ar teritorijose su atitinkamomis klimato
sąlygomis, leidžiančiomis gyvūnus laikyti lauke, gyvūnų laikymas patalpose nėra privalomas.
(IR 10 str. 1 ir 2)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnų laikymo patalpos
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
atitinka minimalius gyvūnų gerovės reikalavimus. Papildomos patikros metu nustačius, kad gyvūnų
laikymo sąlygos nepagerintos arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta
gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
50. Plotas (m2) vienam gyvūnui
minimalių
ekologinei
gamybai
reikalavimų.

neatitinka Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad pastatuose / lauko aikštelėse vienam
keliamų gyvūnui tenka mažesnis plotas nei nurodyta Reglamento (EB) Nr. 889/2008 III priede.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jei gyvūnams lauko aikštelės neįrengtos / įrengtos neužtikrinant
gyvūnams patogumo, gerovės ir rūšims būdingų poreikių tenkinimo, kuris visų pirma priklauso nuo
gyvūnų rūšies, veislės ir amžiaus. Atsižvelgti reikia į gyvūnų reikmes, susijusias su natūraliu elgesiu,
kuris ypač priklauso nuo grupės dydžio ir gyvūno lyties. Gyvūnų tankumas turi būti toks, kad būtų
užtikrinta jų gerovė, suteikiant jiems pakankamą plotą natūraliai stovėti, lengvai atsigulti, apsisukti,
laižytis, būti natūralioje padėtyje ir daryti visus natūralius judesius, kaip antai rąžymasis ir mojavimas
sparnais.
Pastabos:
1. Poveikio priemonė netaikoma lauko aikštelei esant mažesnio, nei reikėtų pagal laikomų
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(IR 10 str. 3 ir 4 ir III priedas)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

51. Žinduoliams skirtos patalpų
neatitinka
ekologinei
gamybai
reikalavimų.

grindys
keliamų

(IR 11 str. 1)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

52. Patalpoje gyvūnų poilsio vieta neatitinka
ekologinei gamybai keliamų reikalavimų.

(IR 11 str. 2)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

gyvulių skaičių ploto, jeigu gyvūnai lauko aikštelėse būna pakaitomis, ne visi vienu metu;
2. Jeigu aikštelė nėra stacionari, patikros metu turi būti pateikiamas nubraižytas aikštelės
planas, kuriame nurodomas bendras plotas bei kiekvienam gyvuliui tenkantis aikštelės
plotas.
3. Ganyklinio laikotarpio metu nustačius, kad gyvūnams prieinamas tvarto / pašiūrės plotas
neatitinka minimalių ekologinei gamybai keliamų reikalavimų, laikymo patalpose sąlygų
vertinimas bus atliekamas pasibaigus ganykliniam laikotarpiui.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnų laikymo plotas atitinka
nustatytus minimalius reikalavimus. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad vienam gyvūnui
tenkantis plotas neatitinka minimalių reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos
mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad žinduoliams skirtų patalpų grindys:
1. Nelygios;
2. Slidžios;
3. Daugiau nei pusę ploto, kaip nurodyta IR III priede, užima grindys iš lystelių (lentjuosčių) arba
grotelių.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad žinduolių laikymo sąlygos
pagerintos. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad žinduolių laikymo patalpų grindys
neatitinka reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta žinduolių
rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnų poilsio vieta:
1. Ne erdvi, nepatogi, nešvari, nesausa, nepakreikta, grindys yra iš lentjuosčių (netvirtos);
2. Pakratai iš nenatūralių medžiagų;
3. Pakratai pagerinti / papildyti produktais, kurie neįtraukti į Reglamento Nr. 889/2008 I priedą;
4. Pakratai pagerinti / papildyti produktais, kurie įtraukti į Reglamento Nr. 889/2008 I priedą,
tačiau nesilaikoma apibūdinimo, sudėties reikalavimų, naudojimo sąlygų.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnų poilsio vieta atitinka
reikalavimus. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad gyvūnų poilsio vieta neatitinka
reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis
nesertifikuojama – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad vyresni kaip vienos savaitės veršeliai
laikomi atskiruose garduose.

53. Vyresni kaip vienos savaitės veršeliai laikomi
atskiruose garduose.
(IR 11 str. 3)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad vyresni kaip vienos savaitės
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
veršeliai nelaikomi atskiruose garduose. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad visi / dalis
vyresnių kaip vienos savaitės veršelių laikomi atskiruose garduose, arba pareiškėjas nepageidauja
papildomos mokamos patikros, galvijai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
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54. Paskutiniosios penėjimo stadijos metu mėsai Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad paskutiniosios penėjimo stadijos
skirti suaugę galvijai laikomi uždarose patalpose metu mėsai skirti suaugę galvijai laikomi uždarose patalpose ilgiau kaip 1/5 jų gyvenimo trukmės
ilgiau nei galima pagal reikalavimus.
arba ilgiau nei tris mėnesius.
(IR 46 str.)
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
55. Siekiant sumažinti kvapą ir nepritraukti
vabzdžių ar graužikų, gyvūnų laikymo patalpose
dažnai nešalinamos išmatos, šlapimas ir nesuėstas
arba išpiltas pašaras ar kitos šiukšlės.
(IR 23 str. 4)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama mėsai skirtų galvijų produkcija.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojami galvijai.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnų laikymo patalpose nėra kuo
dažniau pašalinami išmatos, pašarų likučiai, išpiltas pašaras, kitos šiukšlės, siekiant sumažinti kvapą
ir nepritraukti vabzdžių ar graužikų.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai gyvuliai laikomi ant pusiau gilaus ar gilaus kraiko.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnų laikymo patalpose kuo
dažniau pašalinamos išmatos, pašarų likučiai, išpiltas pašaras, kitos šiukšlės. Jeigu papildomos
patikros metu nustatoma, kad, laikymo patalpose nepašalinamos išmatos, pašarų likučiai, išpiltas
pašaras arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, gyvūnų rūšis, kurios laikymo
sąlygos neatitinka reikalavimų, nesertifikuojama – taikoma ⑤.

56. Gyvūnų laikymo patalpų ir statinių, taip pat Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnų laikymo patalpų ir statinių,
įrenginių ir indų valymui ir dezinfekcijai, taip pat įrenginių ir indų valymui / dezinfekcijai, naudojami produktai, neįtraukti į Reglamento Nr.
naudojami neleistini produktai.
889/2008 VII priedą.
Poveikio priemonė taikoma ir tada, kai patikros metu nustatoma, kad gyvūnų laikymo patalpose yra
(R 14 str. 1 f; 16 str. 1 e; IR 23 str. 4) VII priedas ligas nešiojančių organizmų, tačiau visai nenaudojamos valymo ir dezinfekavimo priemonės ar jos
nepakankamos.
Nustačius neatitiktį, produkcija, gauta iš gyvūnų, kurių laikymo patalpose ar statiniuose buvo
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
panaudoti į Reglamento Nr. 889/2008 VII priedą neįtraukti produktai ar produkcija, kuri buvo laikoma
netinkamomis priemonėmis valytuose induose, užauginta / gauta statiniuose, kuriuose yra ligas
nešiojančių organizmų, nesertifikuojama.
Nustačius neatitiktį, gyvūnų rūšis, kurių laikymo patalpos ar statiniai bei įrenginiai ir indai buvo valomi
2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
/ dezinfekuojami į Reglamento Nr. 889/2008 VII priedą neįtrauktais produktais, užauginta / gauta
statiniuose, kuriuose yra ligas nešiojančių organizmų, nesertifikuojama.
57. Žolėdžiai gyvūnai šeriami įprastiniais Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad buvo naudoti įprastiniai
(neekologiškais) pašarais / pašarų priedais arba (neekologiški) pašarai / pašarų priedai, kurių sudėtyje yra neekologiškų pašarinių medžiagų ir / arba
ganomi nesertifikuotuose plotuose.
yra tokių pašarų įsigijimo dokumentai (jei sertifikuojami visi ūkyje esantys žolėdžiai) arba žolėdžiai
gyvuliai ganomi nesertifikuojamuose plotuose.
Išimtys:
1. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojamos neekologiškos augalinės arba gyvūninės
kilmės pašarinės žaliavos arba kitos Reglamento Nr. 889/2008 V priedo 2 skirsnyje
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

(EŽŪT 171; R 5 str. k; 14 str. d ii) ir iv); 16 str. 1c,
2e; IR 17 str. 3; 22 str.; 47 str. c)

išvardintos pašarinės žaliavos, jei jos:
i)
pagamintos arba paruoštos nenaudojant cheminių tirpiklių ir
ii)
atitinka Reglamento Nr. 889/2008 47 str. c punkte nustatytus apribojimus, t. y.
gavus sertifikavimo įstaigos leidimą (tik esant didelio mąsto nelaimei).
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojama neekologiški prieskoniai, žolelės ir melasa, jei
jie:
i)
nebūna ekologiški;
ii)
pagaminti arba paruošti nenaudojant cheminių tirpiklių ir;
iii)
sudaro ne daugiau kaip 1 % atitinkamos rūšies gyvūnų pašarų raciono, o jų kiekis
apskaičiuojamas kasmet kaip žemės ūkio kilmės pašarų sausosios medžiagos
procentas.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojamos gyvūninės kilmės ekologiškos pašarinės
medžiagos.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojamos Reglamento Nr. 889/2008 V priedo 1
skirsnyje išvardintos mineralinės kilmės pašarinės medžiagos.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojama druska kaip jūros druska, rupi akmens
druska.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojama Reglamento Nr. 889/2008 VI priede išvardinti
pašarų priedai.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojama natūralios kilmės vitaminai ar provitaminai.
Poveikio priemonė taip pat netaikoma, jeigu atrajotojams naudojami sintetiniai A, D ir E
grupės vitaminai, kurie įtraukti į ES priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje pagal 2003-09-22
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti
gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 767/2009 (OL 2009 L229, p. 1) nuostatas, registrą „Community Register
of Feed Additivespersuant to Regulation (EC) No 1831/2003“ ir jie visiškai atitinka natūralius
(yra tokios struktūros, kaip natūraliame maiste) bei yra tirpūs tik riebaluose ir yra gautas
sertifikavimo įstaigos leidimas*.
Poveikio priemonė netaikoma, jeigu ekologiškai auginami gyvūnai yra ganomi
bendruomeninėje (valstybinėje) žemėje ir:
a) ta žemė nebuvo apdorota ekologinėje gamyboje neleistinais produktais mažiausiai trejus
metus;
b) visi ta žeme besinaudojantys neekologiškai auginti gyvūnai yra išauginti
agroaplinkosauginių programų teritorijose;
c) bet kokie gyvulininkystės produktai, gauti iš ekologiškai augintų gyvūnų naudojantis ta
žeme, nelaikomi ekologiška produkcija, nebent galima įrodyti, kad jie buvo tinkamu būdu
atskirti nuo neekologiškai augintų gyvūnų;
d) ūkio subjektas laiko išimties naudojimą patvirtinančius dokumentus.
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Nustačius neatitiktį, produkcija gauta iš tos grupės gyvūnų, kurie šeriami įprastiniais (neekologiškais)
pašarais, nesertifikuojama 12 (dvylikai) mėn. nuo pažeidimo nustatymo datos.
Nustačius neatitiktį, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama.
2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
*Tam tikrais atvejais
Jeigu nustatoma, kad atrajotojams naudojami sintetiniai A, D ir E grupės vitaminai ir nėra gautas
sertifikavimo įstaigos leidimas juos naudoti, pirmą kartą pareiškėjas griežtai įspėjamas – taikoma ②
be termino.
Pakartotinai nustačius, kad atrajotojams naudojami sintetiniai A, D ir E grupės vitaminai ir nėra
gautas sertifikavimo įstaigos leidimas juos naudoti, produkcija, gauta iš tos grupės gyvūnų, kuriems
naudojami sintetiniai A, D, E grupės vitaminai, nesertifikuojama – taikoma ④.
58. Kiaulėms ir / ar paukščiams šerti naudojami Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatyta, kad kiaulėms ir / ar paukščiams naudojami
įprastiniai (neekologiški) pašarai / pašarų priedai. neekologiški pašarai / pašarų priedai, kurių sudėtyje yra neekologiškų pašarinių medžiagų:
1. Kai yra galimybė įsigyti ir naudoti ekologiškus baltymingus pašarus (nepateikti įrodymai, kad
nebuvo galimybės įsigyti ekologiškų baltymingų pašarų);
2. Arba įprastinių (neekologiškų) baltymingų pašarų sunaudota daugiau nei:
- 5 %, skaičiuojant sausomis medžiagomis 2018, 2019 ir 2020 kalendoriniais metais 12
mėnesių laikotarpiui. Pašarų procentas yra skaičiuojamas kasmet ir yra išreiškiamas
žemės ūkio kilmės pašarų sausosios medžiagos procentais.
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④

Išimtys:
1. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojamos neekologiškos augalinės arba gyvūninės
kilmės pašarinės žaliavos arba kitos Reglamento Nr. 889/2008 V priedo 2 skirsnyje
išvardintos pašarinės žaliavos, jei jos:
i)
pagamintos arba paruoštos nenaudojant cheminių tirpiklių ir
ii)
atitinka Reglamento Nr. 889/2008 43 str. ir 47 str. c punkte nustatytus apribojimus t.
y. gavus sertifikavimo įstaigos leidimą (tik esant didelio mąsto nelaimei).
2. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojama neekologiški prieskoniai, žolelės ir melasa, jei
jie:
i)
nebūna ekologiški;
ii)
pagaminti arba paruošti nenaudojant cheminių tirpiklių ir;
iii)
sudaro ne daugiau kaip 1 % atitinkamos rūšies gyvūnų pašarų raciono, o jų kiekis
apskaičiuojamas kasmet kaip žemės ūkio kilmės pašarų sausosios medžiagos
procentas.
3. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojamos Reglamento Nr. 889/2008 V priedo 1
skirsnyje išvardintos mineralinės kilmės pašarinės medžiagos.
4. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojami tausios žuvininkystės produktai (žuvis, žuvų
miltai, žuvų taukai ir baltymų hidrolizatas), jei jie:
i)
pagaminti arba paruošti nenaudojant cheminių tirpiklių,
ii)
naudojami ne žolėdžiams šerti ir jei
iii)
žuvų baltymų hidrolizatas naudojamas tik jauniems gyvūnams šerti.
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5. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojama druska kaip jūros druska, rupi akmens
druska.
6. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu naudojama Reglamento Nr. 889/2008 VI priede išvardinti
pašarų priedai.
Pastaba. Įrodymais, kad nėra galimybės įsigyti ekologiškų baltymingų pašarų laikoma:
a) atlikta apklausa dėl ekologiškų baltymingų pašarų (artimiausių ekologinių ūkių apklausa su
parašais);
b) apklausa telefonu, registruojant apklaustus ūkininkus, jų kontaktinius duomenis;
(EŽŪT 171; IR 43 str.; 47 str. c)
c) skelbimas laikraštyje ar internete (turėti kopiją ar originalą).
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios gyvūnų šėrimui buvo
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
naudoti įprastiniai pašarai ir nepateikti įrodymai, kad nebuvo galimybės įsigyti ekologiškų baltymingų
pašarų arba naudotas per didelis įprastinių baltymingų pašarų procentas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios gyvūnų šėrimui buvo naudoti įprastiniai
pašarai ir nepateikti įrodymai, kad nebuvo galimybės įsigyti ekologiškų baltymingų pašarų arba
naudotas per didelis įprastinių baltymingų pašarų procentas.
neleistinos Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad siloso gamybai buvo panaudotos
kitos, nei ES Reglamento Nr. 889/2008 VI priede nurodytos siloso gamybai tinkamos naudoti,
medžiagos ir tik laikantis nustatytų apribojimų.

2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
59. Siloso
medžiagos.

gamybai

naudojamos

(IR VI priedas 1.e)
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
60. Gyvūnams šerti ekologinės gamybos ūkyje
sunaudota / naudojama daugiau pereinamojo
laikotarpio pašarų nei leistina pagal ekologinei
gamybai keliamus reikalavimus.

Išimtis. Kai taip pagamintas silosas dar nenaudotas sertifikuotų gyvūnų šėrimui, taikomas
griežtas įspėjimas ② su 30 k. d. terminu pateikti sertifikavimo įstaigai netinkamai paruošto siloso
realizavimo dokumentus. Nepateikus dokumentų, gyvulininkystės produkcija nesertifikuojama –
taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tų gyvūnų, kurių šėrimui buvo naudotas netinkamai
paruoštas silosas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios gyvūnų šėrimui buvo naudotas
netinkamai paruoštas silosas.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad pereinamojo laikotarpio pašarų
kiekis sudaro daugiau nei 30 %.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu gyvūnams šerti naudojami P1 statuso pašarai, įsigyti iš kito
ūkio subjekto arba P1 statuso nebaltymingi pašarai iš savo ūkio.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai:
1. Ūkyje dar nėra ekologinio statuso pašarų.
2. Savo ūkio pereinamojo laikotarpio pašarų procentinė dalis sudaro iki 100 %.
3. Iki 20 % viso vidutinio pašarų, kuriais šeriami gyvūnai, kiekio sudaro pašarai, gaunami
gyvūnus ganant daugiametėse ganyklose arba šienaujant / nuimant derlių daugiamečių
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ganyklų plotuose, arba baltymingų augalų (pupos, žirniai, lubinai, vikiai, sojos, lęšiai)
sklypuose, kurie užsėti ekologinės gamybos sąlygomis pirmaisiais perėjimo prie ekologinės
gamybos laikotarpio metais, jeigu tie sklypai yra tos pačios valdos dalis ir per pastaruosius
penkerius metus nebuvo tos valdos ekologinės gamybos vieneto dalis.
4. Pareiškėjas padidina d. žolių plotą, bet ūkyje yra pakankamai P2 ir / ar E statuso d. žolių ir kt.
pašarų ir pateikiami įrodymai, kad iš naujai sertifikuojamų plotų pašarai nebus / nebuvo
naudojami.
Pastabos:
1. Kiekiai apskaičiuojami kasmet kaip augalinės kilmės pašarų sausosios medžiagos procentas.
2. Kai naudojama 100 % savo ūkio pereinamojo laikotarpio pašarų, produkcija kaip ekologiška
sertifikuojama ir gali būti realizuojama tik praėjus 24 mėnesiams nuo ekologinio ūkininkavimo
pradžios ir tik tuo atveju, kai plotai ir gyvūnai pradėti sertifikuoti vienu metu.
3. Naudojant pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarus ir pirmaisiais perėjimo
prie ekologinės gamybos metais užaugintus pašarus, visa abiejų pašarų procentinė dalis juos
(R 14 str. 1 d ii); IR 21 str.)
sudėjus turi neviršyti 30 % (savo ūkio atveju 100 %).
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija gauta iš tos grupės gyvūnų, kurios racione
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
pereinamojo laikotarpio pašarų kiekis viršijo leistinas procentines dalis.
Nustačius, kad buvo naudoti savo ūkio P1 statuso ne baltymingi pašarai ir gyvūnai / gyvūnų
grupė jau realizuoti, pareiškėjas griežtai įspėjamas taikomas ②. Pakartotinai nustačius, kad
buvo naudoti savo ūkio P1 statuso ne baltymingi pašarai – tų gyvūnų produkcija
nesertifikuojama.
61. Žolėdžių dienos racione yra mažiau kaip 60 % Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad žolėdžių racione stambusis pašaras,
stambiųjų ir sultingųjų pašarų.
žali arba džiovinti pašariniai augalai arba silosas sudaro mažiau kaip 60 %.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jei pieniniams gyvūnams ankstyvos laktacijos metu ne
daugiau kaip trims mėnesiams buvo sumažintas stambiųjų ir sultingųjų pašarų kiekis iki
50 %.
(IR 20 str. 2;R 14 str. 1 d iii) )
Pastaba. Pašarų procentas yra skaičiuojamas sausomis medžiagomis.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai raštiškus paaiškinimus,
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
kokiomis priemonėmis bus padidintas stambiųjų ir sultingųjų pašarų procentas. Nepateikus
dokumentų per nurodytą terminą, tos rūšies gyvulių produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos žolėdžių rūšies, kurios racione stambiųjų pašarų
2 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
kiekis neatitinka reikalavimų.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta žolėdžių rūšis, kurios racione stambiųjų pašarų kiekis
3 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
neatitinka reikalavimų.
62. Žolėdžiai šeriami ne savame ūkyje Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad žolėdžiams buvo naudota daugiau
pasigamintais pašarais, kurių kiekis per metus kaip 40 % ne savame ekologinės gamybos ūkyje pasigamintų pašarų.
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viršija 40 %.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai neįmanoma savame ūkyje pasigaminti reikiamo kiekio
pašarų, o trūkstamas kiekis pagaminamas bendradarbiaujant (pagal raštišką sutartį) su kitais to
(IR 19 str. 1; R 14 str. 1 d i)) paties regiono ekologiniais ūkiais.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai raštiškus susitarimus su
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
kitais ekologinės gamybos ūkiais. Nepateikus dokumentų per nurodytą terminą, tos rūšies gyvulių
produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos žolėdžių rūšies, kurios gyvūnai buvo šeriami
2 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
didesniu nei nustatyta, ne savo ekologinės gamybos ūkyje pagamintų, pašarų procentu.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta žolėdžių rūšis, kurios gyvūnai buvo šeriami didesniu nei
3 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
nustatyta, ne savo ekologinės gamybos ūkyje pagamintų pašarų procentu.
63. Kiaulės ir / ar naminiai paukščiai šeriami ne Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad kiaulėms ir / ar naminiams
savame ūkyje pasigamintais pašarais, kurių kiekis paukščiams buvo naudota daugiau kaip 80 % ne savame ekologinės gamybos ūkyje pasigamintų
per metus viršija 80 %.
pašarų.

(IR 19 str. 2; R 14 str. 1 d i))
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

2 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
3 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
64. Jaunų žinduolių minimalus maitinimo,
motinos ar natūraliu pienu laikotarpis neatitinka
ekologinei gamybai keliamų reikalavimų.

(EŽŪT 106; IR 20 str. 1)
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
65. Gyvūnų laikymo sąlygos ar mitybos būdas gali
sukelti anemiją.

Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai neįmanoma savame ūkyje pasigaminti reikiamo
kiekio pašarų, o trūkstamas kiekis pagaminamas bendradarbiaujant (pagal raštišką sutartį) su kitais
to paties regiono ekologiniais ūkiais ar pašarų verslo subjektais.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai raštiškus susitarimus su
kitais ekologinės gamybos ūkiais ar pašarų verslo subjektais. Nepateikus dokumentų per nurodytą
terminą, tos rūšies gyvūnų produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios gyvūnai buvo šeriami
didesniu nei nustatyta, ne savo ekologinės gamybos ūkyje pagamintų pašarų procentu.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios gyvūnai buvo šeriami didesniu nei
nustatyta, ne savo ekologinės gamybos ūkyje pagamintų pašarų procentu.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad jauni žinduoliai maitinasi / maitinami
natūraliu pienu (teikiant pirmenybę motinos pienui) trumpiau nei:
1. Galvijai ir kumeliukai, elniniai gyvūnai – 3 mėnesius;
2. Avys ir ožkos – 45 dienas;
3. Paršeliai – 40 dienų.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai nustatoma, kad jauni žinduoliai maitinami ne natūraliu pienu,
o jo pakaitalu (pvz., pieno milteliais).
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios jaunų žinduolių maitinimas
neatitinka reikalavimų.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios jaunų žinduolių maitinimas neatitinka
reikalavimų.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnai laikomi tokiomis sąlygomis
arba skiriama tokia dieta, kuri gali sukelti anemiją.
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Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai paskaičiuojama, kad ūkyje pasigamintų pašarų kiekis
sausomis medžiagomis netenkina minimalių mitybinių gyvūnų poreikių (4,2 s. m./ s. g.). Tokiu atveju
taikoma ② – griežtas įspėjimas su 30 k. d. terminu pateikti sertifikavimo įstaigai raštišką paaiškinimą
(IR 20 str. 4) kokiomis priemonėmis bus padidintas pašarų kiekis gyvūnams.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad sertifikuojamiems gyvūnams
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
pagerintos laikymo sąlygos, mityba. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad gyvūnų laikymo
sąlygos ar mityba nepagerinta arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios laikymo sąlygos ir mitybos būdas gali sukelti anemiją –
taikoma ⑤.
66. Gyvūnams taikomas prievartinis šėrimas.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnams taikomas prievartinis
šėrimas.
(IR 20 str. 5)
Pastaba. Penėjimas leidžiamas tik tuo atveju, jei jį galima atšaukti bet kurioje auginimo stadijoje.
Kiekvieną kartą – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤ Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios gyvūnai buvo prievarta šeriami.
67. Gyvūnai reguliariai žalojami.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ūkyje reguliariai atliekama bent viena
iš šių operacijų:
1. Elastinių raiščių tvirtinimas prie avių uodegų;
2. Uodegų nupjovimas iki stimburio;
3. Dantų trumpinimas;
4. Snapų apipjaustymas;
5. Ragų trumpinimas arba šalinimas;
6. Fizinė kastracija.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai netvarkingos nagos, kanopos, ragai, kai kastruojami elniniai
gyvūnai arba nutraukiamas elninių gyvūnų patelių vaikingumas.
Išimtys: Poveikio priemonė netaikoma, kai:
1. 1-5 punktuose nurodytiems veiksmams atlikti buvo gautas sertifikavimo įstaigos leidimas ir tai
atlieka veterinarijos gydytojas.
2. Atliekama fizinė kastracija tam, kad būtų išsaugota produktų kokybė bei tradicinė gamybos
tvarka, bet tik tuo atveju, jei tai atlieka veterinarijos gydytojas ir gyvūnų kančios yra kuo labiau
sumažinamos, taikant tinkamą nejautrą ir (arba) nuskausminimą ir pasirenkant tinkamiausią
amžių.
(EŽŪT 171; 109; IR 18 str. 1 ir 2)
3. Poveikio priemonė netaikoma, kai dalinį rago trumpinimą ar jaunų gyvūnų (iki 2 mėn.)
prieauglių ragų užuomazgų naikinimą atlieka kvalifikuotas asmuo.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija gauta iš tos grupės gyvūnų, kurie buvo žalojami ar
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
su netvarkingomis nagomis, kanopomis ar ragais.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta rūšis, kurios gyvūnai buvo žalojami ar su netvarkingomis
2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
nagomis, kanopomis ar ragais.
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68. Nebuvo imtasi priemonių, kad būtų išvengta Poveikio priemonė taikoma, jeigu sertifikavimo metu nustatoma, kad produkcija yra teršiama /
produkcijos užteršimo neleistinomis medžiagomis, užteršta neleistinomis medžiagomis.
taikomos netinkamos valymo priemonės.
Poveikio priemonė taikoma ir tuomet, kai informacija jog produkcija yra teršiama / užteršta
neleistinomis medžiagomis gauta iš kitų šaltinių (pvz. supirkėjai, laboratorijos).
(IR 26 str. 4. a) ir b))
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios produkcija buvo teršiama /
užteršta neleistinomis medžiagomis ir iš naujo (nuo pažeidimo nustatymo dienos) taikomas
nesertifikavimas. ④
pereinamasis laikotarpis:
1. Arkliniai ir galvijai 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip ¾ jų gyvenimo trukmės;
2. Smulkūs atrajotojai ir kiaulės bei pieno produkcijai skirti gyvūnai – 6 mėnesiai;
3. Mėsai skirti naminiai paukščiai – 10 savaičių;
4. dėslieji naminiai paukščiai – 6 savaitės;
5. Bičių produktams – 1 metai.
69. Gyvūnams profilaktiškai naudojami sintetiniai Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnams profilaktiškai yra
veterinariniai vaistai arba antibiotikai.
naudojami sintetiniai antibiotikai, veterinariniai vaistai, vitaminai.

(IR 23 str. 1)
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
2 kartas ir kiti pasikartojimai – rūšies / srities
nesertifikavimas. ⑤
70. Gyvūnams susirgus ar susižeidus, jie
negydomi, ar esant grėsmei susirgti kitiems
gyvūnams, jei reikia, nėra izoliuojami tinkamose
patalpose.
(IR 24 str. 1–3)
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS

Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jei skiepai yra privalomi pagal apskrities ar rajono
veterinarijos tarnybos viršininko įsakymą.
Pastaba. Vitaminai, įeinantys į mineralinių vitamininių papildų sudėtį, nelaikomi profilaktiniu
gydymu.
Nustačius neatitiktį, kai gyvūnams profilaktiškai panaudoti sintetiniai vaistai, antibiotikai, vitaminai, tų
gyvūnų produkcija nesertifikuojama.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios gyvūnams profilaktiškai naudoti
sintetiniai vaistai, antibiotikai, vitaminai.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad susirgus ar susižeidus gyvūnams, jie
negydomi ar, jei reikia, nėra izoliuojami nuo kitų gyvūnų, keldami grėsmę jiems susirgti.
Pastaba. Fitoterapiniams, homeopatiniams produktams, mikroelementams bei produktams,
išvardintiems Reglamento Nr. 889/2008 V priedo 1 skirsnyje ir VI priedo 3 skirsnyje, teikiama
pirmenybė prieš chemiškai susintetintus alopatinius veterinarinius vaistus arba antibiotikus, jei jų
terapinis poveikis yra veiksmingas konkrečioms gyvūnų rūšims ir jie tinka vartoti esant tai būklei, dėl
kurios skiriamas gydymas.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas, kad sergantys ar susižeidę gyvūnai turi būti gydomi, o
esant grėsmei susirgti kitiems, turi būti izoliuojami tinkamose patalpose.

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios gyvūnai buvo negydomi
arba neizoliuojami tinkamose patalpose.
nesertifikavimas. ④
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Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnai gydomi ir nepasibaigus
teisėtai išlaukai nėra paženklinti taip, kad būtų galima išskirti gydytus / gydomus gyvūnus nuo
(EŽŪT 66; IR 77 str.) negydytų / negydomų gyvūnų. Taikoma ir bitininkystėje (turi būti ženklinami bičių šeimų aviliai).
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
71. Gydyti gyvūnai aiškiai nepaženklinti.

TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos
nesertifikavimas. ④
72. Naudojamos augimą, gamybą, reprodukciją
skatinančios medžiagos.

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios gydyti gyvūnai buvo
nesuženklinti.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad augimui, gamybai, reprodukcijai
kontroliuoti naudojamos skatinančios medžiagos (įskaitant hormonus, antibiotikus, kokcidiostatikus ir
kitas skatinančias priemones).

Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu hormonai yra naudojami atskiro gyvūno
(R 14 str. 1 c ii); IR 23 str. 2) veterinarinio terapinio gydymo atveju.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tų gyvūnų, kurių augimui, gamybai, reprodukcijai
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
kontroliuoti buvo naudojamos skatinančios medžiagos.
2 kartas ir kiti pasikartojimai – rūšies / srities Nustačius neatitiktį, rūšis, kurios gyvūnams buvo naudotos skatinančios medžiagos,
nesertifikuojama.
nesertifikavimas. ⑤
73. Po gydymo nesilaikoma ekologiškos Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad po gyvūnų gydymo nesilaikoma
produkcijos sulaikymo terminų (išlaukos).
ekologiškos produkcijos sulaikymo (išlaukos) terminų:
1.
Dukart ilgesnių už teisėtą išlauką, nurodytą vaisto naudojimo instrukcijoje;
2.
Jeigu naudojamas vaistas, kurio teisėtos išlaukos laikas nežinomas, atitinkamos rūšies
gyvūnams nustatytasis išlaukos laikas negali būti trumpesnis nei:
a) pieno – 14 parų;
b) paukščių ir žinduolių mėsos – 56 paros;
c) kiaušinių – 14 parų.
3.
Kai vaisto naudojimo instrukcijoje neapibrėžta (nenurodyta) arba nurodyta „0“, išlaukos
trukmė – 48 valandos.
Poveikio priemonė taikoma ir tuomet, kai apie antibiotikų likučius piene informacija gaunama iš kitų
šaltinių ( pvz. supirkėjai, laboratorijos).
Pastabos:
1. Išlauka pradedama skaičiuoti paskutinį kartą paskyrus gyvūnui įprastiniu būdu vartojamą
alopatinį veterinarinį vaistą ir baigiasi ekologiškų maisto produktų gaminimu iš tokių gyvūnų.
2. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu gydymui naudojami preparatai pagaminti iš natūralių
(IR 24 str. 5; Direktyvos 2001/82/EB 11 str.)
medžiagų, purškalai nuo vabzdžių ir tepalai speniams (minkštinti ir dezinfekuoti).
Nustačius neatitiktį, produkcijai, kuriai po gyvūnų gydymo, nebuvo taikyta reikiamos trukmės išlauka,
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
yra iš naujo (nuo pažeidimo nustatymo dienos) taikomas pereinamasis laikotarpis:
1. Mėsiniai arkliniai ir galvijai 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip ¾ jų gyvenimo
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74. Panaudojus veterinarinius vaistus, prieš
parduodant
gyvūnus
ar
gyvulininkystės
produktus
pažymėtus
kaip
ekologiškus,
sertifikavimo įstaigai nebuvo pateikta informacija
apie ligų prevenciją ir gydymą bei veterinarinę
priežiūrą.
(IR 76 str. e, 77 str.)
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

trukmės;
2. Smulkūs atrajotojai ir kiaulės bei pieno produkcijai skirti gyvūnai – 6 mėnesiai;
3. Mėsai skirti naminiai paukščiai – 10 savaičių;
4. Dėslieji naminiai paukščiai – 6 savaitės;
5. Bičių produktams – 1 metai.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad prieš parduodant gyvūnus ar iš jų
gautus produktus kaip ekologiškus (po veterinarinių alopatinių vaistų panaudojimo gyvūnams gydyti),
sertifikavimo įstaigai nebuvo raštu pateikta informacija apie ligų prevenciją ir gydymą bei veterinarinę
priežiūrą. Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta: gydymo data, išsami informacija apie
diagnozę, dozes, gydomojo produkto rūšis, nuoroda į veikliąsias farmokologines medžiagas, susijęs
gydymo būdas ir veterinarijos gydytojo skirta veterinarinė priežiūra, nurodant priežastis ir išlaukas,
taikomas, kol gyvulininkystės produktai gali būti parduodami paženklinti kaip ekologiški. Taikoma ir
bitininkystei.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies gyvūnų produkcija, apie kurios gyvūnų gydymą, raštu
neinformuota sertifikavimo įstaiga.
nesertifikavimas. ④
75. Kai gyvūnams ar gyvūnų grupei per 12 mėn.
buvo panaudoti daugiau kaip trys gydymo
chemiškai
susintetintais
alopatiniais
veterinariniais vaistais arba antibiotikais kursai
(arba daugiau kaip vienas gydymo kursas, jei jų
reprodukcijos ciklas yra trumpesnis kaip vieneri
metai), pastarieji arba iš jų gauti produktai
parduodami kaip ekologiški.
(IR 24 str. 4)

Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnams ar jų grupei per 12 mėn.
buvo panaudoti daugiau kaip trys gydymo chemiškai susintetintais alopatiniais veterinariniais vaistais
arba antibiotikais kursai.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jei per 12 mėn. taikytas daugiau kaip vienas gydymo chemiškai
susintetintais alopatiniais veterinariniais vaistais arba antibiotikais kursas, gyvūnams, kurių
reprodukcijos ciklas yra trumpesnis kaip vieneri metai.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai gyvūnai skiepijami, naikinami jų parazitai ar esant
valstybės nustatytam privalomam ligų likvidavimo planui.

Bet kuriuo atveju, nuo pažeidimo nustatymo dienos gyvūnams taikomi pereinamieji laikotarpiai:
1. Mėsiniai arkliniai ir galvijai – 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip ¾ jų gyvenimo
trukmės;
2. Smulkūs atrajotojai ir kiaulės bei pieno produkcijai skirti gyvūnai – 6 mėnesiai;
3. Mėsai skirti naminiai paukščiai – 10 savaičių;
4. Dėslieji naminiai paukščiai – 6 savaitės.
76. Gyvūnai pakraunami ir / ar iškraunami Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu ar pagal dokumentus nustatoma, kad gyvūnų
naudojant prievartos prieš gyvūnus priemones.
pakrovimo ir / ar iškrovimo metu naudojami elektriniai stimuliatoriai, alopatiniai trankvilizatoriai ar
(IR 18 str. 4) kitokios prievartos prieš gyvūnus priemonės.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④

TERMINAS NETAIKOMAS
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2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios gyvūnų pakrovimo ir / ar
iškrovimo metu naudojamos prievartos prieš gyvūnus priemonės.
nesertifikavimas. ④
KIAULININKYSTĖ
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad paršavedės laikomos ne grupėse, t.
y. atskirtos nuo kitų.

77. Paršavedės laikomos ne grupėse.

Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai paršavedės laikomos ne grupėmis paskutinį nėštumo
(IR 11 str. 4) etapą (apie dvi savaites) ir žindymo laikotarpį.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad paršavedės laikomos grupėmis,
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
nelaikomos atskiruose garduose. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad paršavedžių
laikymo sąlygos neatitinka reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos
patikros, kiaulininkystė nesertifikuojama – taikoma ⑤.
78. Paršeliai laikomi be pakratų pakloto arba Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad paršeliai laikomi be pakratų pakloto
paršelių narvuose.
arba paršelių narvuose.
(IR 11 str. 5;)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad paršeliams laikymo sąlygos
pagerintos. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad paršelių laikymo sąlygos neatitinka
reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, kiaulininkystė
nesertifikuojama – taikoma ⑤.
79. Lauko aikštelėse kiaulėms nesudaryta Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad kiaulėms lauko aikštelėse
galimybė knisti.
nesudaryta galimybė knisti.
(IR 11 str. 6)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad lauko aikštelėse kiaulėms yra
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
sudaryta galimybė knisti. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad lauko aikštelės nėra
įrengtos pagal reikalavimus arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
kiaulininkystė nesertifikuojama – taikoma ⑤.
80. Kiaulių / naminių paukščių racionas Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad kiaulių / naminių paukščių racionas
nepapildomas stambiaisiais ir / ar sultingaisiais nepapildomas stambiaisiais pašarais, žaliais arba džiovintais pašarais ar silosu.
pašarais.
(IR 20 str. 3)
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai raštiškus paaiškinimus,
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
kokiomis priemonėmis racionas bus papildytas stambiaisiais ir sultingaisiais pašarais. Nepateikus
dokumentų per nurodytą terminą, tos rūšies gyvulių produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios racionas nepapildomas
2 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
stambiaisiais ir sultingaisiais pašarais.
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

38

Priedas A (17 leidimas)
3 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta gyvūnų rūšis, kurios racionas nepapildomas stambiaisiais ir
sultingaisiais pašarais.
PAUKŠTININKYSTĖ

81. Naminiai paukščiai laikomi narvuose.

Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad naminiai paukščiai laikomi narvuose.

(IR 12 str. 1)
Nustačius neatitiktį ir pareiškėjui atlikus koregavimo veiksmus, taikoma papildoma mokama patikra
įsitikinti, kad naminiai paukščiai laikomi ne narvuose. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad
naminiai paukščiai laikomi narvuose arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
paukščių rūšis, kurios paukščiai laikomi narvuose, nesertifikuojama – taikoma ⑤.
82. Paukščių laikymo patalpos neatitinka Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad paukščių laikymo patalpose:
ekologinei gamybai keliamų reikalavimų.
1. Mažiau nei trečdalis grindų ploto yra tvirtos konstrukcijos, t. y. ne iš lentelių arba grotelių, ir / ar
nepadengtos pakratais (šiaudai, medžio drožlės, smėlis arba durpės);
2. dedeklėms vištoms skirtose paukštidėse neprieinama pakankamai didelė grindų dalis, nuo
kurios įmanoma surinkti paukščių mėšlą;
3. Nėra įrengtos laktos, kurių dydis ir skaičius atitiktų laikomos grupės ir paukščių dydį, kaip
nurodyta Reglamento Nr. 889/2008 III priede;
4. Nėra įrengta paukščių dydį atitinkančių ir paukščiams prieinamų įėjimo (išėjimo) angų, arba
bendras jų ilgis mažesnis kaip 4 m 100 m2 pastato ploto;
5. Kiekvienoje paukštidėje yra daugiau kaip:
a) 4 800 viščiukų;
b) 3 000 dedeklių vištų;
c) 5 200 perlinių vištų;
d) 4 000 muskusinių ar Pekino ančių patelių arba 3 200 muskusinių ar Pekino antinų ar kitų ančių;
e) 2 500 kastruotų gaidžių, žąsų arba kalakutų.
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad:
1. gamybos vieneto bendras naudingas mėsinių paukščių paukštidžių plotas viršija 1 600 m²;
2. paukštidės įrengtos taip, kad ne visi paukščiai gali lengvai patekti į diendaržį.
(IR 12 str. 3; IR 14 str. 5)
3. naminiams paukščiams diendaržiai nėra prienami mažiausiai 1/3 jų gyvenimo.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad naminių paukščių laikymo
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
patalpos atitinka reikalavimus. Jeigu papildomos mokamos patikros metu nustatoma, kad paukščių
laikymo sąlygos nepagerintos arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
paukščių rūšis, kurios paukščių laikymas neatitinka reikalavimų, nesertifikuojama – taikoma ⑤.
83. Naminiams paukščiams skirti diendaržiai Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad didžioji naminiams paukščiams skirtų
neatitinka reikalavimų.
diendaržių ploto dalis nepadengta augalija, diendaržiai neaprūpinti apsaugos įranga, nepakankamas
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vandens ar lesalo lovių skaičius.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad diendaržiai neįrengti.
(IR 14 str. 1 ir 6)
Pastaba: Diendaržiai gali būti iš dalies dengti.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad naminiams paukščiams skirti
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
diendaržiai atitinka reikalavimus / diendaržiai įrengti. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad
paukščių laikymo sąlygos nepagerintos / diendaržiai neįrengti arba pareiškėjas nepageidauja
papildomos mokamos patikros, paukščių rūšis, kurios paukščiams skirti diendaržiai neatitinka
reikalavimų / neįrengti, nesertifikuojama – taikoma ⑤.
84. Vandens paukščiai neturi galimybės prieiti Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad vandens paukščiai neturi galimybės
prie upelių, tvenkinių, ežerų ar vandens telkinių.
prieiti prie upelių, tvenkinių, ežerų arba vandens telkinių.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu vandens paukščiams nėra galimybės prieiti prie
(IR 12 str. 2) upelių, tvenkinių, ežerų arba vandens telkinių dėl nepalankių oro / higienos sąlygų.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad vandens paukščiams suteiktas
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
priėjimas prie upelių, tvenkinių, ežerų arba vandens telkinių. Jeigu papildomos patikros metu
nustatoma, kad vandens paukščiai negali prieiti prie upelių, tvenkinių, ežerų ar vandens telkinių arba
pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, vandens paukščiai nesertifikuojami –
taikoma ⑤.
85. Paukščius laikant uždarose patalpose, kai Poveikio priemonė taikoma, jeigu valstybė remiantis ES Bendrijos teisės aktais nustato apribojimus,
valstybė teisės aktais nustatė apribojimus, pagal kuriuos paukščiai turi būti laikomi uždarose patalpose ir patikros metu nustatoma, kad
netenkinami jų fiziologiniai poreikiai.
naminiams paukščiams neduodama pakankamai stambiųjų pašarų ir tinkamų medžiagų, kurios
(IR 14 str. 7) patenkintų jų fiziologinius poreikius.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad pagerintos naminių paukščių
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
laikymo sąlygos, tenkinančios jų fiziologinius poreikius. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma,
kad koregavimo veiksmai neįvykdyti arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
paukščiai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
86. Paukštidėse nesilaikoma dirbtinio apšvietimo Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad paukščių laikymo patalpose:
režimo.
1. Natūralus apšvietimas papildomas dirbtiniu daugiau kaip 16 valandų per parą;
2. Naktinio poilsio metu netaikoma pertrauka be dirbtinio apšvietimo, kurios trukmė mažiausiai 8
(IR 12 str. 4)
valandos iš eilės.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas sureguliuoti dirbtinio apšvietimo režimą pagal
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
reikalavimus ir apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Nepateikus dokumentų per nurodytą
terminą, paukščių rūšies produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama paukščių rūšies produkcija.
2 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį paukščių rūšis nesertifikuojama.
3 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
87. Auginant paukščius netaikoma sanitarinė Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad tarp paukščių auginimo partijų
pertrauka tarp paukščių auginimo partijų.
netaikoma sanitarinė pertrauka (neišvalomos nedezinfekuojamos patalpos ir įranga lauko
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aptvaruose, neatauga augalija).
(IR 23 str.5)
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
88. Skerdžiami minimalaus amžiaus nesulaukę
naminiai paukščiai.

Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai naminiai paukščiai neauginami partijomis, nelaikomi
lauko aptvaruose, o laisvai vaikštinėja visą dieną.
Nustačius neatitiktį nesertifikuojama paukštininkystės produkcija.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad paukščiai auginami trumpiau
(skerdžiami anksčiau) nei:
a) viščiukai – 81 dieną;
b) kastruoti gaidžiai – 150 dienų;
c) Pekino antys – 49 dienas;
d) moteriškosios giminės muskusinės antys – 70 dienų;
e) muskusiniai antinai – 84 dienas;
f) didžiosios antys – 92 dienas;
g) perlinės vištos – 94 dienas;
h) vyriškosios giminės kalakutai ir žąsys, skirtos kepti – 140 dienų;
i) moteriškosios giminės kalakutai – 100 dienų.

Pastaba.
Prie lėto augimo naminių paukščių yra priskiriami:
a) prie žąsų – Lietuvos vištinių žąsų veislės paukščiai;
(EŽŪT 63; 64; 65; IR 12 str. 5)
b) prie mėsai skirtų viščiukų – paukščiai, kurių vidutinis dienos svoris neviršija 50 gramų.
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas arba partijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama rūšies, kurios paukščių auginimo laikotarpis buvo trumpesnis
nei nustatyta, produkcija / partija.
išėmimas iš rinkos. ④
Nustačius neatitiktį, paukščių rūšis nesertifikuojama.
2 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
TRIUŠININKYSTĖ
89. Triušiai laikomi narvuose, išskyrus triušių Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad triušiai laikomi narvuose.
pateles, kurios gali būti laikomos narvuose po 15
dienų nuo sukergimo iki jauniklių atjunkymo.
Išimtis. Triušių patelės gali būti laikomos narvuose praėjus 15 dienų nuo sukergimo iki jauniklių
(EŽŪT 70.1) atjunkymo.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad pakeistas triušių laikymo būdas
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
(triušiai nelaikomi narvuose). Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad triušių laikymo būdas
nepakeistas (laikomi narvuose) arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
triušiai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
90. Triušių patelių narvo plotas neatitinka EŽŪT Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad narvo plotas vienai triušių patelei yra
nustatytų minimalių reikalavimų.
mažesnis nei 0,6 m² ir / ar narvo aukštis yra mažesnis kaip 0,7 m.
Poveikio priemonė taikoma ir tuomet, kai kartu laikomam kiekvienam atsivestam triušiukui tenka po
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(EŽŪT 70.2) mažiau kaip 0,15 m² grindų ploto.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad triušių patelių ir jų jauniklių
laikymo sąlygos pagerintos. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad triušių patelių ir jų
jauniklių laikymo sąlygos nepagerintos arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos
patikros, triušiai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
91. Vienoje patalpoje yra laikoma daugiau kaip Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad vienoje patalpoje yra laikoma
200 vnt. triušių patelių narvų.
daugiau kaip 200 vnt. triušių patelių narvų.
(EŽŪT 70.4)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad vienoje patalpoje yra laikoma
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
mažiau kaip 200 vnt. triušių patelių narvų. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad triušių
patelių narvų skaičius nesumažintas iki mažiau kaip 200 vnt. arba pareiškėjas nepageidauja
papildomos mokamos patikros, triušiai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
92. 1 ha laikoma didesnis nei numatyta veislei Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad 1 ha laikoma daugiau kaip 100
skirtų triušių skaičius.
veislei skirtų triušių.
(EŽŪT 70.9)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad sumažintas veislei skirtų triušių
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
skaičius arba padidintas jų laikymo plotas ir 1 ha tenka ne daugiau kaip 100 vnt. veislei skirtų triušių.
Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad veislei skirtų triušių skaičius yra daugiau kaip 100
vnt./ha arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, triušiai nesertifikuojami –
taikoma ⑤.
93. Daugiau kaip pusę triušių patelių narvo Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad triušių patelių laikymo narvuose
grindų ploto sudaro grotelės.
daugiau kaip pusę grindų ploto sudaro grotelės.
(EŽŪT 70.2)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad triušių patelių laikymo narvuose
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
grotelės sudaro mažiau nei pusę grindų ploto. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad triušių
patelių laikymo narvuose grindys neatitinka reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos
mokamos patikros, triušiai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
94. Neatskirti triušiavimosi ir auginimo aptvarai.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad triušių auginimo ir triušiavimosi
aptvarai nėra atskirti.
(EŽŪT 70.3)
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad triušių auginimo ir triušiavimosi
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
aptvarai yra atskirti. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad triušių auginimo ir triušiavimosi
aptvarai neatskirti arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, triušiai
nesertifikuojami – taikoma ⑤.
95. Triušių laikymo patalpoje apšvietimo trukmė Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad triušių laikymo patalpoje apšvietimo
yra mažesnė kaip 8 val./parą.
trukmė yra mažesnė kaip 8 val./parą.
(EŽŪT 70.5)
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas sureguliuoti dirbtinio apšvietimo režimą pagal
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
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reikalavimus ir apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Nepateikus dokumentų per nurodytą
terminą, triušininkystės produkcija nesertifikuojama – taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama triušininkystės produkcija.
2 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį, triušininkystė nesertifikuojama.
3 kartas – rūšies / srities nesertifikavimas. ⑤
96. Triušių laikymo aptvarai įrengti taip, kad Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad triušių laikymo aptvarai įrengti taip,
triušiai neturi galimybės nuolat ganytis kad triušiai neturi galimybės nuolat ganytis diendaržyje.
diendaržyje.
(EŽŪT 70.6)
Išimtis. Diendaržiai nuolat prieinami turi būti tik esant tinkamoms oro sąlygoms.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad triušiai turi galimybę nuolat
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
ganytis diendaržyje. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad triušiai, neturi galimybės nuolat
ganytis diendaržyje arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, triušiai
nesertifikuojami – taikoma ⑤.
97. Uždaroje patalpoje esančio aptvaro plotas Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad uždaroje patalpoje esančio aptvaro
neatitinka
EŽŪT
nustatytų
minimalių plotas yra nepakankamas, vienam triušiui tenka mažiau nei 0,6 m² grindų ploto.
reikalavimų.
(EŽŪT 70.7)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

98. Triušiams skirtas diendaržis neatitinka
nustatytų reikalavimų.

Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad uždaroje patalpoje esančio
aptvaro plotas yra pakankamas, vienam triušiui tenka nemažiau nei 0,6 m² grindų ploto. Jeigu
papildomos patikros metu nustatoma, kad uždaroje patalpoje esančio aptvaro
plotas yra
nepakankamas, vienam triušiui tenka mažiau nei 0,6 m² grindų ploto arba pareiškėjas nepageidauja
papildomos mokamos patikros, triušiai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad diendaržio plotas yra
nepakankamas, vienam triušiui tenka mažiau nei 5 m² ploto, iš kurio ir / ar betonuotas žemės plotas
kiekvienam triušiui sudaro daugiau kaip 2 m².

Pastaba. Likusi diendaržio žemės dalis gali būti išklota tinklu.
Nustačius
neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad diendaržio plotas yra
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
pakankamas, vienam triušiui tenka daugiau nei 5 m² ploto, iš kurio – betonuotas žemės plotas
kiekvienam triušiui sudaro ne daugiau kaip 2 m². Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad
diendaržio plotas yra nepakankamas, vienam triušiui tenka mažiau nei 5 m² ploto ir / ar betonuotas
žemės plotas kiekvienam triušiui sudaro daugiau kaip 2 m² arba pareiškėjas nepageidauja
papildomos mokamos patikros, triušiai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
99. Mobilūs aptvarai, kuriuose gali būti laikomi Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad mobilaus aptvaro dengto paviršiaus
triušiai, neatitinka reikalavimų.
plotas (tenkantis vienam triušiui) yra mažesnis kaip 0,4 m² ir / ar likusi dalis skirta ganymui yra
mažiau kaip 2,4 m².
(EŽŪT 70.8)

(EŽŪT 70.10)

Pastaba. Triušių laikymas mobiliuose aptvaruose neprivalomas.
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Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad mobilaus aptvaro dengto
paviršiaus plotas (tenkantis vienam triušiui) yra didesnis kaip 0,4 m² ir / ar likusi dalis skirta ganymui
yra daugiau kaip 2,4 m². Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad mobilaus aptvaro dengto
paviršiaus plotas (tenkantis vienam triušiui) yra mažesnis kaip 0,4 m² ir / ar likusi dalis skirta ganymui
yra mažiau kaip 2,4 m² arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, triušiai
nesertifikuojami – taikoma ⑤.
ELNINIAI GYVŪNAI

100. Nepateikti dokumentai įrodantys, kad Poveikio priemonė taikoma, kai elninių gyvūnų prijaukinimą įrodantys dokumentai nėra pateikiami
pageidaujami sertifikuoti elniniai gyvūnai yra kontroliuojančių pareigūnų prašymu.
prijaukinti.
(EŽŪT 90)
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas dokumentų, įrodančių elninių gyvūnų prijaukinimą,
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
kopijoms pateikti į įstaigą. Nepateikus dokumentų per nurodytą terminą, elniniai gyvūnai
nesertifikuojami – taikoma ⑤.
101. Neatjunkyti, jaunesni kaip 3 mėn. elniniai Poveikio priemonė taikoma, kai neatjunkyti, jaunesni kaip 3 mėn. elniniai gyvūnai, yra įsigyjami be
gyvūnai, yra įsigyjami be motinų.
motinų.
(EŽŪT 91)
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas, jaunesnių kaip 3 mėn. elninių gyvūnų motinoms
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
įsigyti arba tokius jauniklius realizuoti ir įsigijimo ar realizavimo dokumentus pateikti sertifikavimo
įstaigai. Nerealizavus ar neįsigijus nurodytų gyvūnų, elniniai gyvūnai nesertifikuojami – taikoma ⑤.
102. Suaugę elniniai gyvūnai įsigyjami ne iš Poveikio priemonė taikoma, kai suaugę elniniai gyvūnai įsigyjami ne iš vieno ekologinio ūkio.
ekologinės gamybos ūkio arba ne iš vieno
ekologinės ar neekologinės gamybos ūkio ir nėra
Išimtis. Jeigu nėra šių galimybių, elniniai gyvūnai gali būti įsigyjami ir iš kelių ekologinės arba
pateikti įrodymai, kad nebuvo galimybės įsigyti iš neekologinės gamybos ūkių, o ūkio subjektas privalo turėti įrodymų, kad nebuvo galimybės įsigyti
ekologinės gamybos ūkio ar iš vieno ūkio.
elninių gyvūnų iš vieno ekologinės gamybos ūkio ir (arba) iš kelių ekologinės gamybos ūkių.

1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Pastaba. Įrodymais laikoma:
1. Atlikta apklausa dėl elninių gyvūnų (artimiausių ekologinių ūkių apklausa su parašais);
2. Apklausa telefonu, registruojant apklaustus ūkininkus, jų kontaktinius duomenis;
(EŽŪT 92)
3. Skelbimas laikraštyje ar internete (turėti kopiją ar originalą).
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, elninių gyvūnų produkcija nesertifikuojama.
nesertifikavimas. ④
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103. Veislininkystės tikslais įsigyta elninių gyvūnų Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad įsigyta gyvūnų daugiau nei 40%,
daugiau nei buvo galima / leista pagal bandai papildyti ar praplėsti, skaičiuojant procentą nuo laikomų ekologinės gamybos ūkyje suaugusių
reikalavimus.
elninių gyvūnų (danieliai, dėmėtieji elniai ir Dovydo elniai nuo 2 m. amžiaus, taurieji elniai nuo 5 m.
amžiaus) per metus.

(EŽŪT 93;94)
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②

104. Elniniai gyvūnai neturi galimybės visus
metus ganytis atvirame ore, o aptvaruose esantis
miškas ar krūmynai sudaro daugiau kaip pusę
viso laikymui skirto ploto.

Pastabos:
1. Įsigyjant neekologiškus suaugusius elninius gyvūnus turi būti nurodomos svarbios priežastys.
2. Ekologinės gamybos ūkyje formuojant bandą pirmą kartą įsigyjant neekologiškai laikytų
elninių gyvūnų, jų skaičius neribojamas.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas įsigytų gyvūnų pertekliui likviduoti ir pristatyti į įstaigą
koregavimo veiksmą įrodančių dokumentų kopijas. Atsisakius vykdyti koregavimo veiksmus ar apie jų
įvykdymą raštu neinformavus sertifikavimo įstaigos per nustatytą laikotarpį, ta gyvūnų rūšis
nesertifikuojama – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad elniniai gyvūnai neturi galimybės
visus metus ganytis atvirame ore arba aptvaruose esantis miškas ar krūmynai sudaro daugiau kaip
pusę viso laikymui skirto ploto.
Išimtys. Elninių gyvūnų bandą pastatuose galima laikyti:
1. Žiemos ar rudens laikotarpiu, jei neleidžia oro sąlygos jiems ganytis lauke, arba ne ilgiau kaip
2 savaites prieš skerdimą ir turi būti tenkinami gyvūnų laikymo pastatams keliami reikalavimai;
2. Pavieniui – sergančius arba sužeistus;
3. Pavieniui – jaunus po atjunkymo žiemos metu.

Pastaba. Sertifikavimo įstaigai reikia pateikti pažymą iš miško savininko, kad aptvaruose esantis
miškas neapdorotas arba apdorotas ekologinėje gamyboje neleidžiamomis medžiagomis.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad elniniai gyvūnai turi galimybę
ganytis atvirame ore arba aptvaruose esantis miškas ar krūmynai sudaro mažiau kaip pusę viso
laikymui skirto ploto. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad elniniai gyvūnai neturi
galimybės ganytis atvirame ore arba aptvaruose esantis miškas ar krūmynai sudaro daugiau kaip
pusę viso laikymui skirto ploto, arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta
gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
pastatai Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad elniniams gyvūnams laikyti skirti
pastatai, neatitinka reikalavimų, t. y.:
1. Kiekvienam 100 kg gyvo svorio elniniam gyvūnui pastate tenka mažiau kaip 5 m2 vietos arba
pastatas yra nekreikiamas;
2. Pastate nesaugu ir elniniai gyvūnai gali susižeisti, pastatas neapšviestas, nevėdinamas, jame
yra skersvėjų;
3. Elniniams gyvūnams laikyti skirtos vietos yra atskirtos žemesnėmis nei 2 m. aukščio
pertvaromis ir dėl to negalima atskirti agresyvių elninių gyvūnų arba sužeistų elninių gyvūnų.

(EŽŪT 95, 96)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

105. Elniniams gyvūnams skirti
neatitinka nustatytų reikalavimų.
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Pastaba. Statiniai elniniams gyvūnams laikyti turi atitikti gyvūnams laikyti nustatytus Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad elniniams gyvūnams skirti
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③
pastatai atitinka reikalavimus. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad elniniams gyvūnams
skirti pastatai neatitinka reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
106. Laikini aptvarai, skirti laikyti elninius Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad elniniams gyvūnams, prieš skerdimą
gyvūnus prieš skerdimą arba nušovimą, arba šovimą, laikyti skirtame aptvare, 100 kg elninio gyvūno gyvo svorio tenka mažiau kaip 0,6 m2
neatitinka nustatytų reikalavimų.
aptvaro ploto.
(EŽŪT 97; 98)

(EŽŪT 99)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

107. Žudomi tie elniniai gyvūnai,
draudžiama pagal reikalavimus žudyti.

kuriuos

(EŽŪT 100 )
Kiekvieną kartą – rūšies nesertifikavimas. ⑤
108. Aptvare arba voljere nepakankama augalija.
(EŽŪT 101)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

109. Aptvare arba voljere
apsisaugoti nuo vėjo ir saulės.

nėra

galimybės

Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad elniniams gyvūnams prieš
skerdimą arba nušovimą laikyti skirti laikini aptvarai atitinka reikalavimus. Jeigu papildomos patikros
metu nustatoma, kad elniniams gyvūnams prieš skerdimą arba nušovimą laikyti skirti laikini aptvarai
neatitinka reikalavimų arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis
nesertifikuojama – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad žudomi:
1. Jaunesni kaip 5 mėn. elniniai gyvūnai;
2. Vyresni kaip 24 mėn. rujojantys patinai;
3. Besilaukiančios palikuonių patelės;
4. Patelės, turinčios jaunesnių kaip 3 mėn. elninių gyvūnų jauniklių.
Nustačius neatitiktį, ta gyvūnų rūšis, kurios gyvūnai žudomi nesilaikant reikalavimų, nesertifikuojama
– taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad aptvaras arba voljeras yra įrengtas
ne daugiametėse sertifikuotose ganyklose, tinkamose elninių gyvūnų maitinimuisi, auga
nepakankamai žolės, kitų žolinių augalų (kad kiekvienam elniniam gyvūnui atskirai būtų pakankamai
maisto).
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnai išginti iš nutryptų
aptvarų / voljerų, o nutryptuose plotuose augalija atželia. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma,
kad gyvūnai laikomi nutryptuose plotuose, augalija neatželia arba pareiškėjas nepageidauja
papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad aptvare arba voljere nėra didelių
medžių (tinkamų pasislėpti, teikiančių užuovėją ir šešėlį) arba statinių skirtų užuovėjai ir apsisaugoti
nuo saulės.

(EŽŪT 102)
Kiekvieną kartą – mokama patikra. ③

Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnams sudarytos sąlygos
apsisaugoti nuo vėjo ir saulės. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad gyvūnai nesudarytos
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sąlygos apsisaugoti nuo vėjo ir saulės arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros,
ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
110. Tauriesiems elniams iki 7 metų amžiaus Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad tauriųjų elnių patinams iki 7 metų,
skirtame aptvare arba voljere nėra sudarytos skirtame aptvare arba voljere nėra šlapynės arba pelkės, arba įrengtos purvo duobės, ko pasekoje
sąlygos voliotis ir kasytis.
elniai negali voliotis. Poveikio priemonė taikoma, taip pat kai nesudarytos sąlygos pasikasyti.
(EŽŪT 103)
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad gyvūnų laikymo sąlygos
pagerintos. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad gyvūnų laikymo sąlygos nepagerintos,
arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama –
taikoma ⑤.
111. Elniniams gyvūnams šerti ekologinės Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad pereinamojo laikotarpio pašarų
gamybos ūkyje sunaudota daugiau pereinamojo kiekis sudaro daugiau nei 30%.
laikotarpio pašarų nei leistina pagal ekologinei
gamybai keliamus reikalavimus.
Išimtys. Poveikio priemonė netaikoma, kai:
1. Ūkyje dar nėra ekologinio statuso pašarų;
2. Savo ūkio pereinamojo laikotarpio pašarų procentinė dalis sudaro iki 100 % .
2 kartas ir kiti pasikartojimai – mokama patikra. ③

Pastabos.
1. Kiekiai apskaičiuojami kasmet kaip augalinės kilmės pašarų sausosios medžiagos procentas.
2. Kai naudojama 100 % savo ūkio pereinamojo laikotarpio pašarų, produkcija kaip ekologiška
sertifikuojama ir gali būti realizuojama tik praėjus 24 mėnesiams nuo ekologinio ūkininkavimo
(EŽŪT 105; R 14 str. d ii); IR 21 str.)
pradžios ir tik tuo atveju kai plotai ir gyvūnai pradėti sertifikuoti vienu metu.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios racione pereinamojo
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
laikotarpio pašarų kiekis viršijo leistinas procentines dalis.
112. Vežant elninius gyvūnus į skerdyklą, patinai Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad vežant elninius gyvūnus į skerdyklą,
yra vežami kartu.
patinai buvo vežami neatskirti.
(EŽŪT 107)
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos
nesertifikavimas. ④
113. Elniniai gyvūnai poruojasi ne tame pačiame
ekologinės gamybos ūkyje.
(EŽŪT 108)
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios vežimo į skerdyklą sąlygos
neatitiko reikalavimų.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad elniniai gyvūnai poruojasi ne tame
pačiame ekologinės gamybos ūkyje.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS
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2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama produkcija tos gyvūnų rūšies, kurios gyvūnai poruojasi ne tame
pačiame ekologinės gamybos ūkyje.
nesertifikavimas. ④
114. Elninių gyvūnų laikymui skirtuose Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad elninių gyvūnų laikymui skirtuose
aptvaruose ir (arba) voljeruose miškas ir aptvaruose ir (arba) voljeruose miškas ir krūmynai sudaro daugiau kaip pusę viso elninių gyvūnų
krūmynai sudaro daugiau kaip pusę viso skirto laikymui skirto ploto.
ploto.
(EŽŪT 95)
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas elninių gyvūnų laikymo sąlygoms laikymui skirtuose
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
aptvaruose ir (arba) voljeruose pakeisti, kad miškas ir krūmynai sudarytų ne daugiau kaip pusę viso
elninių gyvūnų laikymui skirto ploto (arba) aptvarų voljerų rekonstrukcijos planui parengti ir apie tai
raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Nepateikus dokumentų per nurodytą terminą, gyvūnų rūšis,
kurios laikymo sąlygos neatitinka reikalavimų, nesertifikuojama – taikoma ⑤.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad elninių gyvūnų aptvaruose
2 kartas ir kiti pasikartojimai – mokama patikra. ③
(arba) voljeruose miškas ir krūmynai sudaro ne daugiau kaip pusę viso skirto ploto. Jeigu papildomos
patikros metu nustatoma, kad aptvarai (arba) voljerai neatitinka reikalavimų arba pareiškėjas
nepageidauja papildomos mokamos patikros, ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama – taikoma ⑤.
115. Nepristatyta pažyma iš miško savininko, kad
miškas neapdorotas neleistinomis ekologinėje
gamyboje medžiagomis.
(EŽŪT 96)
1 kartas ir kiti pasikartojimai – griežtas įspėjimas. ②

Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad elniniai gyvūnai laikomi miške, tačiau
sertifikavimo įstaigai nepristatyta pažyma iš miško savininko, kad miškas neapdorotas neleistinomis
ekologinėje gamyboje medžiagomis.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pažymai iš miško savininko pristatyti. Nepateikus per
nustatytą terminą pažymos iš miško savininko, kad miškas neapdorotas neleistinomis ekologinėje
gamyboje medžiagomis ta gyvūnų rūšis nesertifikuojama - taikoma ⑤.
BITININKYSTĖ

116. Bičių ganyklos neatitinka ekologinei gamybai Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad 3 km spinduliu yra taršos šaltiniai,
keliamų reikalavimų.
dėl kurių gali būti užteršti bitininkystės produktai arba pablogėti bičių sveikata (laukai, kuriuose
vykdoma intensyvi žemės ūkio veikla, magistraliniai keliai, pramonės įmonės, atliekų laikymo ir
perdirbimo vietos, cukraus fabrikai ir kt.).
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma tiems plotams, kuriuose nėra žiedų arba kai bitės miega
(R 14 str. 1 b ix); IR 13 str. 1) žiemos miegu.
Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
Kiekvieną kartą – srities nesertifikavimas. ⑤
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117. Aviliai iš esmės pagaminti iš nenatūralių
medžiagų / aviliuose naudojamos nenatūralios
medžiagos.
(R14 str. 1 b x); IR 13 str. 3 ir 5)
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
118. Bityne įsigyta ir pakeista daugiau nei 10 %
motinėlių iš įprastinio bitininkystės ūkio arba
daugiau nei 10 % spiečių iš įprastinio
bitininkystės ūkio. Bityno sudėtis pakeista, be
sertifikavimo įstaigos leidimo.
(EŽŪT 171; IR 9 str. 1 ir 5 ir 38 str. 4)
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
119. Bitėms maitinti naudojamas neekologiškas
medus arba neekologiškas cukrus (cukraus
sirupas).
( IR 19 str. 3)
kiekvieną kartą – srities nesertifikavimas. ⑤

Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad aviliuose naudojamos ne natūralios
medžiagos (laikraštinis popierius, putų polistirolas, šiferis, plastikas ar kt.) arba aviliai pagaminti iš
esmės iš nenatūralių medžiagų, keliančių pavojų aplinkai ar bičių produktų užteršimui.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama visa bitininkystės produkcija.
Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad įsigyta ir pakeista bičių motinėlių ir
spiečių daugiau kaip 10 %, iš įprastinio ūkio arba pakeista bityno sudėtis be sertifikavimo įstaigos
leidimo.

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama visa bitininkystės produkcija.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystė.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad bitėms maitinti, yra naudojamas
neekologiškas medus, neekologiškas cukrus, neekologiško cukraus sirupas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystė.

120. Bitėms maitinti naudojamas ekologiškas Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad bičių maitinimui naudojamas
medus arba ekologiškas cukrus (cukraus sirupas), ekologiškas medus, ekologiškas cukrus ,cukraus sirupas be sertifikavimo įstaigos leidimo. Negavus
be sertifikavimo įstaigos leidimo.
leidimo per nurodytą terminą, bitininkystės produkcija, nesertifikuojama – taikoma ④.
Pastabos:
1. Leidimas reikalingas kai dėl ilgalaikių išimtinių oro sąlygų arba didelio masto nelaimės
sutrinka nektaro ar lipčiaus gamyba.
2. Leidimas iš sertifikavimo įstaigos nereikalingas esant ekstremalioms klimato sąlygoms
(EŽŪT 171; IR 19 str. 3; 47 str. d)
(pvz. žiema).
Nustačius neatitiktį pareiškėjas įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama visa bitininkystės produkcija.

121. Pasibaigus sezonui aviliuose paliekama Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad neišgyveno didžioji dalis bičių, nes
nepakankamai medaus ir bičių duonelės atsargų, pasibaigus sezonui aviliuose buvo palikta nepakankamai medaus ir bičių duonelės atsargų.
ko pasekoje bitės žiemą neišgyveno.
(IR 19 str. 3)
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Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystė.
Kiekvieną kartą – srities nesertifikavimas. ⑤
122. Pereinamuoju laikotarpiu, taip pat ir Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad pereinamuoju laikotarpiu, taip pat
naujiems
koriams
gaminti
naudojamas naujiems koriams gaminti naudojamas neekologinės gamybos vaškas.
neekologinės gamybos vaškas.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai pereinamuoju laikotarpiu naudojamas neekologiškas
bičių vaškas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
1. Rinkoje nėra bičių vaško iš ekologinės gamybos ūkių;
2. Įrodyta, kad bičių vaškas neužterštas ekologinei gamybai neleistinomis medžiagomis
(įrodymu gali būti laikomi laboratoriniai tyrimai);
3. Bičių vaškas yra iš akuotų korių narvelių.
Pastaba. Įrodymais, kad rinkoje nėra ekologiško bičių vaško laikoma:
1. Atlikta apklausa dėl vaško (artimiausių ekologinių ūkių apklausa su parašais);
2. Apklausa telefonu, registruojant apklaustus ūkininkus, jų kontaktinius duomenis;
(IR 13 str. 4; 44 str.; 38 str. 5)
3. Skelbimas laikraštyje ar internete (turėti kopiją ar originalą).
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystės produkcija.
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystė.
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
123. Imamas medus iš korių, kuriuose yra perų ir Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad medus imamas iš korių, kuriuose yra
/ ar naikinami tranų perai.
perų.
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai perai naikinami norint užkirsti kelią Varroa destructor
(IR 13 str. 7; 25 str. 3) plitimui.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
124. Išimant medų naudojami sintetiniai
repelentai ar bitininkystės produktų surinkimui
naudojami metodai, dėl kurių koriuose
naikinamos bitės.
(R14 str. 1 b xi); IR 13 str. 6)
Kiekvieną kartą – srities nesertifikavimas. ⑤
125. Bičių motinos žalojamos, nukerpant joms
sparnus.
(IR 18 str. 3)
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad, norint išimti medų naudojami
sintetiniai repelentai ar bitininkystės produktų surinkimui naudojami metodai, dėl kurių koriuose
naikinamos bitės.
Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad žalojamos bičių motinos, nukerpant
joms sparnus.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
126. Rėmams, aviliams ir koriams apsaugoti nuo Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad bityno inventoriaus (rėmų, avilių ir
kenkėjų ir dezinfekuoti naudojami ekologinėje korių) apsaugai nuo kenkėjų, dezinfekcijai naudojamos medžiagos nėra leidžiamos pagal
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reikalavimus.
Pastaba. leidžiamos medžiagos:
1. Apsaugai nuo kenkėjų – rodenticidai (naudojami tik spąstuose);
2. ES Reglamento Nr. 889/2009 II priede išvardinti atinkami produktai, laikantis sudėties ir
naudojimo sąlygų;
(IR 25 str. 1 ir 2)
3. Dezinfekcijai galima naudoti garus ir tiesioginę liepsną.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystės produkcija.
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
127. Sergančios bičių šeimos negydomos, esant Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad sergančios bičių šeimos negydomos
reikalui neizoliuojamos.
ir, esant reikalui, jos nėra perkeliamos į izoliuotus bitynus, izoliuoti aviliai nėra aiškiai paženklinti.
(IR 25 str. 4, IR 77 str.)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystės produkcija.
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
128. Bičių gydymui naudojamos priemonės nėra Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad neatitinka bent vienas iš šių punktų:
leidžiamos pagal reikalavimus.
1. Sergančios bitės buvo gydytos cheminiu būdu susintetintais vaistais, leidžiamais pagal LR
teisės aktus;
2. Gydomos bičių šeimos nėra atskirtos nuo sveikų bičių šeimų (bet kuriuo atveju taikomas
vienerių metų pereinamasis laikotarpis);
3. Vaškas po gydymo nepakeistas ekologiškai bitininkaujant gautu vašku (bet kuriuo atveju
taikomas vienerių metų pereinamasis laikotarpis).
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai užsikrėtus Varroa destructor, gydymui naudojama
skruzdžių rūgštis, pieno rūgštis, acto rūgštis, oksalo rūgštis, mentolas, timolas, eukaliptolas,
(IR 25 str. 5, 6 ir 7;38 str. 3) kamparas.
Nustačius neatitiktį ir išpildžius 2 bei 3 punktus, nesertifikuojama bitininkystės produkcija. Nustačius
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
neatitiktį, kai neišpildyti 2 ir 3 punktai, bitininkystė nesertifikuojama.
Nustačius neatitiktį, bitininkystė nesertifikuojama.
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
129. Dokumentuose nenurodyta / nurodyta Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad pateiktuose dokumentuose (bityno
nepilna informacija apie gyvūnų / bičių gydymą. pase / EGŪVŽ lentelė Nr.5) nenurodyta / nurodyta nepilna informacija apie gyvūnų / bičių gydymą.
Po gydymo nepateikta išsami informacija Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu po gydymo, prieš parduodant produktus kaip ekologiškus,
sertifikavimo įstaigai.
sertifikavimo įstaigai nebuvo pateikta išsami informacija apie bičių gydymą: diagnozė, vaisto rūšis,
( 78 str. 3) įskaitant veikliąją medžiagą, vartojimo būdas, trukmė bei leistina išlauka.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pilnai užpildytoms dokumentų kopijoms pateikti
1 kartas – įspėjimas. ①
įstaigai. Nepateikus dokumentų per nurodytą laikotarpį, nesertifikuojama bitininkystės produkcija –
taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pilnai užpildytoms dokumentų kopijoms pateikti
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
įstaigai. Nepateikus dokumentų per nurodytą laikotarpį, nesertifikuojama bitininkystės produkcija –
taikoma ④.
bitininkystėje neleistini produktai.
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Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama bitininkystė.

3 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤

LAUKINĖ AUGALIJA
miestų, Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad laukinė augalija surinkta iš miestų,
miestelių ir / ar gyvenviečių teritorijų.
(EŽŪT 55)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama surinkta augalija iš miestų, miestelių, gyvenviečių teritorijų.
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
Pareiškėjui pageidaujant, taikoma papildoma mokama patikra dėl paralelinės produkcijos.
131. Surinkta laukinės augalijos produkcija iš Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad vietovėse, iš kurių renkama laukinė
vietovių, kuriose mažiau kaip prieš trejus metus augalija, buvo naudotos neleistinos priemonės arba pateiktuose dokumentuose nepakanka įrodymų,
buvo naudotos sintetinės trąšos ir cheminės kad neleistinos priemonės nebuvo panaudotos.
augalų apsaugos priemonės.
(R 12 str. 2a)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama surinkta augalija iš teritorijų, kuriose buvo panaudotos
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
neleistinos priemonės. Pareiškėjui pageidaujant, taikoma papildoma mokama patikra dėl paralelinės
produkcijos.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama laukinės augalijos sritis.
2 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
132. Po laukinės augalijos rinkimo, augalija Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad augalija išlieka nestabili ir / ar nėra
išlieka nestabili ir / ar nėra išsaugojamos rinkimo išsaugojamos rinkimo teritorijoje esančios rūšys.
teritorijoje esančios rūšys.
(R 12 str. 2b)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama laukinės augalijos sritis.
Kiekvieną kartą – srities nesertifikavimas. ⑤
130. Laukinė augalija renkama
miestelių ir gyvenviečių teritorijų.

iš

AKVAKULTŪRA
133. Nepaskirtas asmuo, atsakingas už ekologinės Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad nėra paskirto ūkyje asmens, atsakingo
akvakultūros dalį ūkyje.
už ekologinę žuvininkystės ūkio dalį.
(R 15 str.1b. i)
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas, per kurį paskiriamas asmuo, atsakingas už ekologinę
1 kartas – griežtas įspėjimas. ①
gamybą ir apie tai informuojama sertifikavimo įstaiga raštu. Nepašalinus neatitikties per nurodytą
laikotarpį, nesertifikuojama žuvininkystė – taikoma ⑤.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
134. Ekologinė gamyba vykdoma užterštoje Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ekologinė gamyba vykdoma tokiose
aplinkoje.
vietovėse, kurios užterštos ekologinėje gamyboje draudžiamomis naudoti medžiagomis ar
(IR 1a sk.6b) produktais.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta dalis ūkio, kurioje nustatytas pažeidimas.
Kiekvieną kartą – ūkio dalies nesertifikavimas. ⑤
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135. Nesilaikoma atliekamų vandens kokybės Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad:
tyrimų periodiškumo.
1. Rečiau kaip 2 kartus per metus laboratorijoje atliekama į tvenkinius įtekančio ir išleidžiamo
vandens biocheminė analizė (suspenduotos medžiagos, BDS7, amonio azotas, nitritai, nitratai
ir fosfatai);
2. Periodiniai vandens tyrimai (temperatūra, deguonis, pH) neatliekami arba atliekami rečiau
(EŽŪT 72; 73)
kaip kas 5 dienos.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.
1 kartas – įspėjimas. ①
TERMINAS NETAIKOMAS

Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
TERMINAS NETAIKOMAS

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
3 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
136. Tiriami ne visi reikalaujami biocheminės Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ištirti ne visi vandens biocheminės
vandens analizės parametrai (suspenduotos analizės parametrai (suspenduotos medžiagos, BDS7, amonio azotas, nitritai, nitratai ir fosfatai).
medžiagos, BDS7, amonio azotas, nitritai, nitratai
ir fosfatai).
(EŽŪT 72)
1 kartas – įspėjimas. ①
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
3 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
137. Vandens analizės rezultatai viršija
Technologines normas.
(EŽŪT 72)
Kiekvieną kartą – įspėjimas. ①
138. Periodiniai vandens tyrimai (t, pH, O2)
atliekami su metrologine patikra pasibaigusiais ar
nepatikrintais prietaisais, duomenys apie atliktus
periodinius tyrimus neregistruojami.
(EŽŪT 73; 74)
1 kartas – įspėjimas. ①
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas ištirti netirtus vandens parametrus ir apie rezultatus
raštu (tyrimų protokolo kopija) informuoti sertifikavimo įstaigą.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas ištirti netirtus vandens parametrus ir apie rezultatus
raštu (tyrimų protokolo kopija) informuoti sertifikavimo įstaigą.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gauti vandens analizės rezultatai
viršija normas, nurodytas Žuvų auginimo žuvininkystės tvenkiniuose technologinių normų, patvirtintų
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM direktoriaus 2005-11-21 įsakymo Nr. V1-49, 9.1 ar 9.2 punkte.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas paimti vandens mėginį, ištirti laboratorijoje ir
sertifikavimo įstaigai pateikti tyrimų rezultatus. Nepateikus dokumentų per nurodytą laikotarpį be
pateisinamos priežasties, nesertifikuojama žuvininkystė – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad:
1. Periodiniai vandens tyrimai neatliekami ar atliekami su matuokliais, kurių pasibaigusi
metrologinė patikra arba jie metrologiškai nepatikrinti;
2. Periodinės vandens kontrolės duomenys neregistruojami formoje „Vandens tyrimų
duomenys“ ir / ar nepateikiami sertifikavimo įstaigos kontrolierių prašymu.
Pastaba: Poveikio priemonė netaikoma, kai patikros metu nustatoma, kad prietaisai yra išvežti
atlikti metrologinę patikrą.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas jai pašalinti (atlikti prietaiso metrologinę patikrą, atlikti
periodinius vandens tyrimus ir juos užregistruoti) ir apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas jai pašalinti (atlikti prietaiso metrologinę patikrą, atlikti
periodinius vandens tyrimus ir juos užregistruoti) ir apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą.
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Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
3 kartas – srities nesertifikavimas. ⑤
139. Žuvų kilmė neatitinka ekologinei gamybai Poveikio priemonė taikoma kai tvenkinių įžuvinimui:
keliamų reikalavimų.
1. Veisimo ar auginimo tikslais naudojamos nevietinės (invazinės) rūšys;
2. Veisimo tikslais į ūkį atvežti neekologiškai auginti gyvūnai, prieš veisimą ekologinės gamybos
sąlygomis buvo laikomi mažiau kaip 3 mėnesius;
3. Nepateikti kilmę patvirtinantys dokumentai.
(IR 25d, 25e)
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
140. Telkiniuose veisiamos vien tik moteriškų ar
vyriškų lytinių ląstelių žuvys, naudojami
hormonai, naudojamas dirbtinis poliploidų
sužadinimas ar klonavimas.
(R 15 str.1c; IR 25i)
Kiekvieną kartą – srities nesertifikavimas. ⑤
141. Žuvų papildomam šėrimui sunaudota /
naudojami
pereinamojo
laikotarpio
ar
neekologiški pašarai, neekologiškos mineralinės
kilmės pašarinės medžiagos ar priedai, neįtraukti
į IR V ir VI priedus.
(R 15 str. 1d; IR 25 l, 25la)
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
142. Plėšriųjų žuvų šėrimui be sertifikavimo
įstaigos leidimo naudojami neekologiški pašarai.
(EŽŪT 171)
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
143. Auginama paralelinė produkcija skirtingų
statusų telkiniuose ar ekologiškos ir neekologiškos
produkcijos auginimo vietos tinkamai nėra
atskirtos.

Pastaba: nuo 2017-01-01 neekologiškai augintų jauniklių į ūkį įvežti draudžiama.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos žuvų rūšies produkcija.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ekologinės žuvininkystės ūkyje
veisiama vien tik moteriškų ar vyriškų lytinių ląstelių žuvys, naudojami hormonai, naudojamas
dirbtinis poliploidų sužadinimas ar klonavimas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad žuvys šeriamos:
1. Pereinamojo laikotarpio ir įprastiniais pašarais;
2. Neekologiškomis mineralinės kilmės pašarinėmis žaliavomis / priedais, neįtrauktais į IR V ir VI
priedus.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos žuvų rūšies produkcija, kuriai pažeidimas turėjo įtakos.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad plėšriosios žuvys šeriamos
neekologiškais pašarais, neturint sertifikavimo įstaigos leidimo.

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos žuvų rūšies produkcija, kuriai pažeidimas turėjo įtakos.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad:
1. Ekologinės gamybos ūkyje skirtingų statusų vandens telkiniuose auginamos tos pačios
rūšies ir amžiaus žuvys;
2. Įprastinės gamybos ūkio dalyje kaip ir ekologinėje dalyje auginamos tos pačios žuvų rūšys ir
produkcijos auginimo vietos nėra tinkamai atskirtos (atstumas tarp inkubatorių ir augyklų
mažesnis nei 0,4 m, o tarp tvenkinių–mažesnis nei 10 m, nėra atskiros vandens padavimo ir
(R 11str., IR 25c, EŽŪT 75; 118.3; 118.4 )
išleidimo sistemos).
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama paralelinė žuvininkystės produkcija ar sertifikuojama žemesniu
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
statusu.
144. Dirbtinio apšvietimo trukmė auginimui Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad:
daugiau nei 16 valandų per parą ir
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/ ar nereguliuojamas šviesos intensyvumas.
(IR 25h str.2a)
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
145. Natūralaus apšvietimo trukmė reprodukcijos
tikslais prailginta ir yra daugiau nei 20 valandų
per parą ir / ar nereguliuojamas šviesos
intensyvumas.
(EŽŪT 77)
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
146. Vandens telkinio vasarinimas tęsiasi daugiau
nei metus, o gaunama produkcija realizuojama
kaip ekologiška.
(EŽŪT 79)
Kiekvieną kartą – ūkio dalies nesertifikavimas. ⑤

1. Tiesioginio auginimo tvenkinių ir paauginimo talpyklų apšvietimo trukmė, atsižvelgiant į žuvų
rūšį, dirbtinai pratęsta ir šviesiojo paros laikotarpio trukmė ilgesnė kaip 16 valandų per parą;
2. Lempų šviesos ryškumas (intensyvumas) nėra reguliuojamas ir nėra išvengiama staigių
šviesos intensyvumo pokyčių.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos žuvų rūšies produkcija.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad:
1. Natūralaus apšvietimo trukmė, reprodukcijos tikslais, dirbtinai pratęsta, naudojant dirbtinį
apšvietimą ir šviesiojo paros laikotarpio trukmė ilgesnė kaip 20 valandų per parą;
2. Lempų šviesos ryškumas (intensyvumas) nėra reguliuojamas ir nėra išvengiama staigių
šviesos intensyvumo pokyčių.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos žuvų rūšies produkcija.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad vandens telkinys vasarinamas antrus
metus iš eilės ir jokie darbai nevykdomi arba užauginta produkcija realizuojama kaip ekologiška.

Nustačius neatitiktį, vasarinamas vandens telkinys nesertifikuojamas su visa jame išauginta
produkcija.
147. Dezinfekcijai ar vonioms prieš ektoparazitus Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ekologinės žuvininkystės ūkyje
naudojamos draudžiamos medžiagos.
dezinfekcijai ar kovai prieš ektoparazitus naudojamos draudžiamos medžiagos ar priemonės.
(IR 25s str. 2)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta žuvininkystės produkcija, kuriai įtakos turėjo pažeidimas.
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama visa žuvininkystė.
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
148. Kai per metus buvo taikyti daugiau kaip du Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad gyvūnams ar jų grupei per 12 mėn.
alopatinio gydymo kursai arba daugiau kaip buvo taikyti daugiau kaip du alopatinio gydymo kursai arba taikytas daugiau kaip vienas kursas,
vienas gydymo kursas, jei auginimo ciklas yra gyvūnams, kurių auginimo ciklas yra trumpesnis kaip vieneri metai.
trumpesnis kaip vieneri metai, pastarieji
akvakultūros gyvūnai arba iš jų gauti produktai
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai akvakultūros gyvūnai skiepijami, pagal valstybės
parduodami kaip ekologiški.
narės nustatytus privalomuosius ligų likvidavimo planus.
(IR 25t str. 2)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies akvakultūros gyvūnų produkcija, kuriai buvo taikytas
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
gydymas.
149. Po alopatinio veterinarinio gydymo ar Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad po alopatinio veterinarinio gydymo ar
parazitų naikinimo nesilaikoma ekologiškos parazitų naikinimo, nesilaikoma ekologiškos produkcijos sulaikymo (išlaukos) terminų:
produkcijos sulaikymo terminų (išlaukos).
1. Dvigubai ilgesnė išlauka už teisėtą išlauką, nurodytą vaisto naudojimo instrukcijoje;
2. Kai vaisto naudojimo instrukcijoje nenurodoma išlaukos trukmė – 48 valandos.
(IR 25t str. 4; Direktyvos 2001/82/EB 11 str.)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies produkcija, kuriai po gydymo, nebuvo taikyta
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
reikiamos trukmės išlauka.
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150. Panaudojus veterinarinius vaistus, prieš
pateikiant akvakultūros gyvūnus ar produktus į
rinką kaip ekologiškus, sertifikavimo įstaigai
nebuvo pranešta raštu apie ligų prevenciją ir
gydymą bei veterinarinę priežiūrą.
(IR 25t str. 5)
1 kartas – įspėjimas. ①

Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad prieš realizuojant akvakultūros
gyvūnus ar iš jų gautus produktus kaip ekologiškus, po veterinarinių alopatinių vaistų panaudojimo,
sertifikavimo įstaigai nebuvo raštu pateikta informacija apie ligų gydymą bei veterinarinę priežiūrą.
Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta: gydymo data, išsami informacija apie diagnozę,
dozes, gydomojo produkto rūšis, nuoroda į veikliąsias farmokologines medžiagas, susijęs gydymo
būdas ir veterinarijos gydytojo skirta veterinarinė priežiūra, nurodant priežastis ir išlaukas.
Nustačius neatitiktį, pareiškėjas įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

3 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies gyvūnų produkcija, apie kurios gyvūnų gydymą, raštu
neinformuota sertifikavimo įstaiga.
nesertifikavimas. ④
151. Sertifikuoti vandens telkiniai neprižiūrimi Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad neištirpę išmatos, žuvims
pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus.
nepanaudotas pašaras, nugaišusios žuvys, įkritę negyvi laukiniai paukščiai ir kitos šiukšlės
nedelsiant nepašalinami iš vandens telkinių ir nesunaikinami laikantis galiojančių sanitarijos ir
(EŽŪT 80) veterinarijos reikalavimų (pvz.: sudarant sutartis su medžiotojais ar utilizavimo įmonėmis).
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas neatitikčiai pašalinti arba priemonių planui pateikti,
1 kartas – įspėjimas. ①
kaip ir kokiais veiksmais bus pažeidimas pašalintas, o apie pažeidimą informuojama VMVT.
Nepateikus dokumentų per nurodytą laikotarpį ar iš VMVT gavus neigiamą atsakymą,
nesertifikuojama žuvininkystės produkcija – taikoma ④.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas neatitikčiai pašalinti arba priemonių planui pateikti,
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
kaip ir kokiais veiksmais bus pažeidimas pašalintas, o apie pažeidimą informuojama VMVT.
Nepateikus dokumentų per nurodytą laikotarpį ar iš VMVT gavus neigiamą atsakymą,
nesertifikuojama žuvininkystė – taikoma ⑤.
3 kartas ir kiti pasikartojimai – srities Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
nesertifikavimas. ⑤
152. Sertifikuotų vandens telkinių pakrantėse Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad sertifikuojamų vandens telkinių
vykdoma veikla, kuri žuvims gali sukelti stresą ar pakrantėse:
jas fiziškai žaloti.
1. Stovyklaujama, šiukšlinama ir deginami laužai;
2. Maudomasi ar vykdoma mėgėjiška žvejyba bei kitokia veikla, kuri sukelia žuvims stresą ar jas
(EŽŪT 81)
fiziškai žaloja.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies žuvininkystės produkcija, kurią tiesiogiai įtakojo
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
pažeidimas.
2 kartas ir kiti pasikartojimai – srities Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
nesertifikavimas. ⑤
153. Žuvų
neatitinka

išgaudymas
ekologinei

ir transportavimas
gamybai
keliamų

Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad:
1. Žuvys išgaudymo metu žalojamos (netvarkingi įrankiai), sukeliamas per didelis stresas;
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2. Prieš gabenant ekologiškas žuvis, vandens talpyklos neišvalomos ir nedezinfekuojamos;
3. Nekontroliuojami pagrindiniai vandens kokybės parametrai (temperatūra, deguonis, pH);
4. Nesilaikoma Technologinių normų 8 dalies reikalavimų;
(EŽŪT 82; R 15 str. 1b; IR 32a)
5. Išgaudymo ir transportavimo metu žuvys nelaikomos švariame vandenyje.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystės produkcija.
Kiekvieną kartą – produkcijos nesertifikavimas. ④
reikalavimų.

154. Toje pačioje valdoje be sertifikavimo įstaigos
leidimo auginami ekologiški ir neekologiški žuvų
jaunikliai bei suaugusios žuvys.
(EŽŪT 171)
1 kartas – produkcijos nesertifikavimas. ④
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
155. Ekologinės žuvininkystės telkiniuose augalijai
mažinti
naudojamos
priemonės,
išskyrus
biologines ir mechanines.
(EŽŪT 83)
Kiekvieną kartą – ūkio dalies nesertifikavimas. ⑤
156.
Ekologinės
žuvininkystės
telkiniuose
kenksmingiems
organizmams
naikinti
naudojamos priemonės, išskyrus prevencines
(mechanines, fizines ar biologines).
(EŽŪT 84)
Kiekvieną kartą – ūkio dalies nesertifikavimas. ⑤
157. Vandens telkinių tręšimui naudojamos
neleidžiamos ekologinėje gamyboje medžiagos.

(R 16 str. 1b, IR 6 skirsnis)

Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad be sertifikavimo įstaigos leidimo toje
pačioje valdoje:
1. Esančiuose inkubatoriuose ir augyklose auginami ekologiški ir neekologiški žuvų jaunikliai;
2. Vykdoma ekologinė ir neekologinė suaugusių žuvų gamyba.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies žuvininkystės produkcija.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama žuvininkystė.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad telkiniuose augalija mažinama ne
biologinėm ar mechaninėm priemonėm.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta dalis ūkio, kurioje užfiksuotas pažeidimas.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad telkiniuose kenksmingiems
organizmams naikinti naudojamos ne prevencinės (biologinės, fizinės ar mechaninės) priemonės.

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta dalis ūkio, kurioje užfiksuotas pažeidimas.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad vandens telkinių tręšimui naudojamos
ekologinėje gamyboje neleidžiamos medžiagos ar priemonės.
Pastaba. Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad vandens telkinių
tręšimui panaudotos organinės trąšos iš pramoninės žemdirbystės ūkių, t. y. ūkių, kuriuose vienoje
vietoje per metus laikoma vidutiniškai daugiau kaip 300 SG (sutartiniai gyvuliai skaičiuojami
vadovaujantis 2005 m. liepos 14 d. LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1367/3D-342).

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama ta dalis ūkio, kurioje užfiksuotas pažeidimas.
Kiekvieną kartą – ūkio dalies nesertifikavimas. ⑤
158. Tvenkiniai tręšiami organinėmis ir Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad tręšiant organinėmis ir / ar
mineralinėmis trąšomis pagal Reglamento (EB) mineralinėmis trąšomis tvenkiniuose / ežeruose panaudotas azoto kiekis viršija 20 kg/ha.
Nr. 889/2008 I priedą, panaudojant daugiau kaip
20 kg azoto vienam hektarui.
(IR 6 skirsnis)
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1 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.

TERMINAS NETAIKOMAS

2 kartas ir kiti pasikartojimai – produkcijos Nustačius neatitiktį nesertifikuojama tos žuvies rūšies produkcija, kuriai pažeidimas turėjo įtakos ④.
nesertifikavimas. ④
__________________________________________________________________________
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