Priedas B (17 leidimas)

NEATITIKČIŲ LYGIAI IR POVEIKIO PRIEMONĖS PRODUKTŲ TVARKYBOS ŪKIUOSE / ĮMONĖSE
① – pirmo lygio neatitikties šalinimo nurodymas – įspėjimas, taikant 30 kalendorinių dienų terminą neatitikčiai pašalinti.
Nurodymas taikomas už smulkius neatitikimus. Ūkio subjektui siunčiamame laiške nurodomas terminas, per kurį jis privalo atlikti koregavimo veiksmus
ir raštu informuoti sertifikavimo įstaigą bei pristatyti neatitikties pašalinimą įrodančių dokumentų kopijas. Ūkio subjektui, neįvykdžius koregavimo veiksmų ir
(arba) 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 partijai / produktui (-ams) / veiklai yra taikoma ④/⑤ lygio poveikio priemonė. Tais atvejais, kai terminas
netaikomas ar pažeidimo neįmanoma pašalinti, rašomas įspėjimas be termino.
② - antro lygio neatitikties šalinimo nurodymas – griežtas įspėjimas, taikant 30 kalendorinių dienų terminą neatitikčiai pašalinti.
Nurodymas taikomas už pažeidimus, kurie neturi įtakos produkcijos kilmei / ekologiškumui. Ūkio subjektui siunčiamame laiške nurodomas terminas, per
kurį jis privalo atlikti koregavimo veiksmus ir raštu informuoti sertifikavimo įstaigą bei pristatyti neatitikties pašalinimą įrodančių dokumentų kopijas. Ūkio
subjektui, neįvykdžius koregavimo veiksmų ir (arba) 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 partijai / produktui / veiklai yra taikoma ④/⑤ lygio poveikio priemonė.
Tais atvejais, kai terminas netaikomas ar pažeidimo neįmanoma pašalinti, rašomas įspėjimas be termino.
③ - trečio lygio neatitikties šalinimo nurodymas – vertinamos rūšies / srities / ūkio dalies / ūkio ar produkcijos nesertifikavimas taikant ④/⑤ lygio
poveikio priemonę nurodant 30 kalendorinių dienų terminą neatitikčiai pašalinti ir pareiškėjo iniciatyva papildomam mokamam tikrinimui atlikti.
Mokamas pakartotinis tikrinimas gali būti atliekamas tik ūkio subjekto iniciatyva, per 30 kalendorinių dienų įvykdžius koregavimo veiksmus ir apie tai
raštu informavus sertifikavimo įstaigą. Ši poveikio priemonė taikoma ir tada, kai suderinus kasmetinės patikros laiką ir nuvykus į ūkio subjektą, nustatoma, kad
nevykdoma produktų tvarkybos veikla. Mokamas papildomas tikrinimas atliekamas, jeigu ūkio subjektas pateikia sertifikavimo įstaigai prašymą raštu dėl tikrinimo
atlikimo, priešingu atveju taikoma – partijai / produktui / veiklai nesertifikavimas taikant ④/⑤ lygio poveikio priemonė. Jeigu atlikus mokamą pakartotinį
tikrinimą įsitikinama, kad nustatytoji neatitiktis nepašalinta, partija / produktas (-ai) / veikla nesertifikuojama taikant ④/⑤ lygio poveikio priemonę.
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④ - ketvirto lygio poveikio priemonė – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas ir (arba) partijos išėmimas iš rinkos
Taikoma tais atvejais, kai negalima užtikrinti arba atsekti ekologiškų žaliavų / produktų (toliau tekste – produktas) kilmės / ekologiškumo (produkcijos
susimaišymas, dokumentų, įrodančių produktų kilmę, nepateikimas, užteršimas neleisinomis medžiagomis ir kt.) arba padaryta neigiama įtaka produkcijos kilmei
/ ekologiškumui. Nustačius šią neatitiktį draudžiama pagamintas partijas / produktus realizuoti kaip ekologiškus. Jei įrodyta, kad visi produktai jau realizuoti
galutiniam vartotojui taikoma ② – griežtas įspėjimas be termino. Sertifikavimo įstaiga per 2 d. d. informuoja valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. jei produktas
parduotas ne Lietuvos pirkėjui ūkio subjektas informuoja pirkėją raštu, jo kopiją atsiunčiant sertifikavimo įstaigai.
Išimtis: jeigu pritaikytas ② – griežtas įspėjimas kartojasi dviejų metų laikotarpyje penktą kartą, taikoma ④ lygio poveikio priemonė, nors produktai jau
pateikti rinkai.

⑤ - penkto lygio poveikio priemonė – vertinamos veiklos, ūkio subjekto ir produktų nesertifikavimas.
Taikoma, kai nustatomas sistemingai pasikartojantis pažeidimas, įtakojantis produkcijos ekologiškumą. Šiai neatitikčiai taip pat priskiriama sertifikavimo
įstaigos klaidinimas (dokumentų klastojimas ir kt.), atsisakymas priimti tikrintoją ūkio subjekto patikrai. Sertifikuotiems produktams nustačius ⑤ lygio poveikio
priemonę, kai produktai jau pateikti rinkai, sertifikavimo įstaiga per 2 d. d. informuoja valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

1 kartas / 2 kartas / 3 kartas ir t.t. – žymima neatitikties nustatymo kartai iš eilės. Pasikartojanti neatitiktis gali būti nustatyta kasmetinio,
papildomo ar skubaus tikrinimo metu. Jeigu tikrinimo metu kuri nors neatitiktis buvo nevertinama, tai pasikartojimu bus laikoma, jeigu tie patys
pažeidimai (neatitiktys) pasikartos kitos patikros (kai pažeidimai (neatitiktys) bus) metu.
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PRODUKTŲ TVARKYBA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Ūkio subjektas nesudaro sąlygų patikrinimui atlikti. Poveikio priemonė taikoma, kai ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai nesudaro sąlygų / galimybių
patikrinti visas ūkio vieneto dalis ir visas patalpas, nesuteikia bet kurios informacijos, kuri pagrįstai
būtina atliekant tikrinimą.
a) nėra galimybių patikrinti visas vieneto dalis ir visas patalpas bei apskaitą ir atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus;
b) nesuteikiama bet kuri informacija, kuri pagrįstai būtina atliekant tikrinimą;
c) sertifikavimo įstaigai pareikalavus nepateikiami jo paties kokybės užtikrinimo programų
rezultatai;
d) importuotojai ir pirmieji gavėjai nepateikia informacijos apie importuotas siuntas.
Pastaba. Jei ūkio subjektas toje pat teritorijoje valdo kelis gamybos vienetus, būtiniausios
kontrolės reikalavimai taip pat taikomi ir neekologiškų produktų vienetams bei pagalbinių produktų
(R 27 str. 3, IR 66 str. 3; 67 str. 1) sandėliavimo patalpoms.
Kiekvieną kartą.
Nustačius neatitiktį, kiekviena situacija vertinama individualiai, priklausomai nuo pažeidimo mąsto ir
atsiradusių pasekmių. Poveikio priemonė yra taikoma atsižvelgiant į pažeidimo mąstą), priežastis
dėl kurių nesudaroma galimybė atlikti patikrinimą, atitinkamais atvejais gali būti nutraukiama sutartis
dėl sertifikavimo.
2. Nustatytas didelis, neatitikimų ekologinei gamybai Poveikio priemonė taikoma, kai ūkio subjekto tikrinimo metu nustatoma septyni ir daugiau
keliamiems reikalavimams, kiekis.
neatitikimų ekologinei gamybai keliamiems reikalavimams, jeigu sertifikuojama viena veikla bei
dvylika ir daugiau neatitikimų, jeigu sertifikuojamos kelios veiklos.
(Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 882/2004 54 str. 1, 55 str. 1)
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas.
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
3. Neregistruojami dėl ekologiškos produkcijos gauti Poveikio priemonė taikoma, jei patikros metu nustatoma, kad ūkio subjektas nepateikia dokumento,
skundai ir atliktos koregavimo priemonės.
kuriame registruotų gautus skundus dėl ekologiškų produktų kokybės arba kai tokių skundų buvo
gauta, bet jie neužregistruoti.
(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
nesertifikavimas. ④

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies produkcija, dėl kurios buvo gauti ir neregistruoti
skundai.

4. Pasikeitus tvarkybos procesams, produkcijos
pavadinimui, sudėčiai ir (arba) esant kitiems tvarkybos
pokyčiams, taip pat pažeidus R, IR, EŽŪT
reikalavimus per 5 d. d., bet nevėliau kai iki ekologinės
gamybos vieneto patikros dienos apie tai raštu
neinformuota sertifikavimo įstaiga.

Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad po paskutinio tikrinimo (pirmus
metus sertifikuojamiems ūkio subjektams pirminio įvertinimo anketoje) pateikti duomenys neatitinka
faktinių duomenų ūkio subjekte ir apie tai per 5 d. d., bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos
vieneto patikros dienos apie tai raštu nepranešta sertifikavimo įstaigai.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu ūkio subjektas neinformuoja:
a) apie R, IR, EŽŪT ar importo reikalavimų pažeidimus, kurie turėjo įtakos produkto
ekologiškumui (panaudotos medžiagos nenurodytos IR II, V, VI,VII, VIII, IX prieduose arba
nesilaikoma nustatytų apribojimų);
b) apie subrangovų atsiradimą ar pasikeitimą;
c) gamybos grafiko, produkto sudėties, technologinio proceso;
d) tikrinimo metu nustatyti faktai prieštarauja pateiktiems dokumentams ir kita;
e) sistemingai neatnaujina svarbiausių tvarkybos etapų pagrįstų procedūrų dėl kurių taikymo
bet kuriuo metu turi būti užtikrinama, kad tiekiami į rinką produktai atitinka ekologinės
gamybos taisykles.

Pastaba. Poveikio priemonė netaikoma jeigu, ūkio subjektas pateikė raštą, kuriame nurodytos
priežastys dėl informacijos nepateikimo bei termino pradelsimo.
(EŽŪT 21 str.; IR 63 str.; 64 str.; 67 str. 2; 80 str.; 82
Pastaba. Įtarimo atvejais visada turi būti surašytas produkcijos sulaikymo protokolas forma
str.; 84 str.;86 str.; 88 str. 91 str. 1) F-003, kuriame leidžiama ūkio subjektui pateikti pastabas.
Kiekvieną kartą.
Nustačius neatitiktį, kiekviena situacija vertinama individuliai, priklausomai nuo pažeidimo masto ir
atsiradusių pasekmių. Taikoma pagal padarytą pažeidimą atsiradusi neatitiktis arba
nesertifikuojama veikla.
Tuo atveju kai be papildomos patikros nėra galimybės įsitikinti, kad ūkio subjektas vadovaujasi
Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
pateiktomis sertifikavimo įstaigai procedūromis. Jeigu vykdomi aukščiau išvardinti punktai, ūkio
subjektas gali tęsti ekologiškų produktų tvarkybos veiklą.
Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad nevykdomi aukščiau išvardinti punktai, ūkio
subjektas negali tęsti ekologiškų produktų tvarkybos veiklos arba ūkio subjektui nepageidaujant
papildomos mokamos patikros, veikla nesertifikuojama – taikoma ⑤
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5. 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

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, kurioje būtų numatyta, 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 – partijos / produkto (-ų) Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies / srities produkcija, kurios gamyboje naudojamasi
subrangovo nesudariusio atitinkamo raštiško susitarimo paslaugomis.
nesertifikavimas. ④
6. Nesertifikuota / pereinamojo laikotarpio produkcija Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad nesertifikuota / pereinamojo
realizuojama kaip ekologiška.
laikotarpio produkcija realizuojama kaip ekologiška.
(IR 91 str. 1; EŽŪT 27; R 23 str.
2009-01-06 ŽŪM įsakymas Nr. 3D-2 8; 22 ir 24)
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. Tuo atveju, kai produktai
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
pateikti į rinką bei ūkio subjektai sertifikavę didmeninės prekybos veiklą. Per 2 d. d. informuojama
VMVT (jei produktai pateikti į Lietuvos rinką).
Nustačius neatitiktį veikla nesertifikuojama.
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
7. Ūkio subjektas priima produktą kaip ekologišką, Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad:
kuris neįrašytas patvirtinamajame dokumente
a) ūkio subjektas einamų metų derliaus produkciją, iš Lietuvos pirminės gamybos ūkio
(nekontroliuojamas etapas).
subjektų, superka / priima / sandėliuoja su ankstesniais metais išduotu patvirtinamuoju
dokumentu;
b) nusipirktas produktas iš ūkio subjekto nepriklausančio ekologinės kontrolės sistemai (pvz.,
(R 29 str. 2; IR 33 str.66 str. 2)
didmeninės prekybos įmonės).
Nustačius neatitiktį ūkio subjektas griežtai įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
2 kartas ir sekantys pasikartojimai – partijos / produkto (- Nustačius neatitiktį taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. Kai produktai pateikti į
ų) nesertifikavimas. ④
rinką. Per 2 d. d. informuojama VMVT (jei produktai pateikti į Lietuvos rinką).
Tuo atveju kai be papildomos patikros nėra galimybės įsitikinti, kad ūkio subjektas vykdo aukščiau
Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
išvardintus punktus. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad nevykdomi aukščiau išvardinti
punktai, ūkio subjektas negali tęsti ekologiškų produktų tvarkybos veiklos arba ūkio subjektui
nepageidaujant papildomos mokamos patikros, veikla nesertifikuojama – taikoma ⑤.
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8. Kyla įtarimas, kad ūkio subjektas ketina pateikti
arba jau pateikęs į rinką produktą, kuris neatitinka
ekologinės gamybos taisyklių, bet paženklintas
(dokumentuose įvardinamas) su nuoroda į ekologinę
gamybą.

Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu ar pagal kitą sertifikavimo įstaigos gautą informaciją
kyla įtarimas, kad ūkio subjektas ketina pateikti arba jau pateikęs į rinką produktą, kuris neatitinka
ekologinės gamybos taisyklių (pvz. laboratorinių tyrimų metu nustatyti neleistinų medžiagų likučiai),
bet paženklintas (dokumentuose įvardinamas) su nuoroda į ekologinę gamybą.
Pastaba. Įtarimo atvejais visada turi būti surašytas produkcijos sulaikymo protokolas forma
F-003, kuriame leidžiama ūkio subjektui pateikti pastabas.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad sertifikuotų (-jamų) produktų
tvarkyboje naudojamos medžiagos:
 sandėliuojamų augalininkystės produktų apsaugai – nenurodytos IR II priede,
 gyvulininkystės gamybos pastatų ir įrenginių valymui / dezinfekavimui – nenurodytos IR VII
priede.

(IR 91 str. 2; IMP 14, 20, Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 2016/1842 13 str. 2i, 6, 14 str. 1)
kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
tam tikrais atvejais
nesertifikavimas. ④

-

partijos

/

produkto

(-ų)

9. Paruošti tiekti ar tiekiami rinkai produktai
paženklinti su sertifikavimo įstaiga nesuderinta
ženklinimo informacija.

Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu patikros metu ar pagal kitą sertifikavimo įstaigos gautą
informaciją nustatoma, kad importuojamų iš trečių šalių ekologiškų produktų atveju nepatvirtinti
ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių patikrinimo sertifikato 20 ir 21 langeliai arba
nepatvirtintas ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių patikrinimo sertifikato ištraukos 19
langelis.
Kilus įtarimui dėl produktų atitikimo ekologinės gamybos reikalavimams pareiškėjas įspėjamas apie
produktų paženklintų (dokumentuose įvardinamų) su nuoroda į ekologinę gamybą laikiną (iki 60 d.)
realizavimo stabdymą.
Tuo atveju, kai neabejojama, kad produktas neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų
nesertifikuojama visa tos rūšies / srities produkcija.
Gali būti taikomas jei kryžminių patikrų metu įrodyta, kad produktai užteršti ne dėl įmonės, o dėl
žaliavų tiekėjų kaltės.
Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad supakuoti produktai yra paruošti
tiekti rinkai ar jau tiekiami rinkai paženklinti kaip ekologiški ir ženklinimas yra nesuderintas su
sertifikavimo įstaiga raštu arba yra ženklinama kitaip, nei buvo suderinta.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad maitinimo įmonė nesuderino
ekologiškų patiekalų ženklinimo valgiaraštyje su sertifikavimo įstaiga raštu arba yra ženklinama
kitaip, nei buvo suderinta.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ūkio subjektai, kurie gamina
, ruošia, sandėliuoja ekologiškus produktus neturėdami sertifikavimo įstaigos patvirtinamojo
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(2009-01-06 MĮ Nr. 3D-2; MĮ Nr. 3D-309 19 ir 24-25 dokumento, išskyrus sandėliavimą pardavimo galutiniam vartotojui vietose, arba ūkio subjektas
str.; R IV antraštinė dalis ir IR III antraštinė dalis atliekantis nuotolinę prekybą paštu, internetu, telefonu ar faksu privalomai viso ekologiškų produktų
EŽŪT 24, 241 ) pirkimo metu neteikia privalomos ekologiškų produktų ženklinimo informacijos.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas pateikti sertifikavimo įstaigai originalaus ženklinimo
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
etikečių ar valgiaraščio pavyzdžius suderinimui. Per nurodytą terminą nepateikus originalaus
ženklinimo etikečių ar valgiaraščio pavyzdžio, atitinkančio ekologinės gamybos ženklinimo
reikalavimus, taikoma ④ – produktams, kurių ženklinimo etikečių ar valgiaraščių pavyzdžiai
sertifikavimo įstaigai nepateikti arba pateikti, bet neatitinka ekologinės gamybos ženklinimo
reikalavimų, nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra, įsitikinti, kad neteisingai paženklinti arba
2 kartas ir sekantys pasikartojimai – mokama patikra. ③
atliekant nuotolinę prekybą, bet į rinką nepateikti produktai yra perženklinti su sertifikavimo įstaiga
suderintomis etiketėmis. Per nurodytą terminą nepateikus originalaus ženklinimo pavyzdžio ar
nepageidaujant mokamos patikros, taikoma ④ – produktams, kurių ženklinimo pavyzdžiai nepateikti
sertifikavimo įstaigai, nesertifikavimas. Tuo atveju, kai produktai pateikti į rinką ir buvo panaudota
produktų ženklinimo informacija yra raštu nesuderinta su sertifikavimo įstaiga arba ženklinama
kitaip, nei buvo suderinta ir per 2 d. d. informuojama VMVT (jei ženklinimo informacija neatitinka
reikalavimų).
Pastaba. Jeigu ženklinimo etiketė / valgiaraštis yra nesuderinta su sertifikavimo įstaiga,
tačiau atitinka visus ekologiškų ir maisto produktų ženklinimo reikalavimus, taikoma ② – griežtas
įspėjimas su 30 k. d. terminu produkto ženklinimo pavyzdžio atsiuntimui.
10. Sertifikuotus javus perkantis ir rinkai ne galutiniam Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad perkantis sertifikuotus javus ūkio
vartotojui juos tiekiantis ūkio subjektas nesilaiko subjektas, kuris jais prekiauja arba juos perdirba yra nepaėmęs mėginių arba juos laiko trumpiau
mėginių paėmimo ir laikymo reikalavimų.
nei 1,5 metų.
(EŽŪT 301)
Pastaba. Mėginiai turi būti paimti kiekvienos rūšies javų iš kiekvienos transporto priemonės.
Nustačius
neatitiktį, pareiškėjas griežtai įspėjamas.
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama tos rūšies produkcija, kuri pažeidė aukščiau išvadintus

reikalavimus
3 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
Tam tikrais atvejais partijos / produkto (-ų)
nesertifikavimas. ④
11. Prieš ekologiškų produktų tvarkybos pradžią –
transporto priemonės, sandėliavimo ir gamybinės
patalpos, įrengimai nevalomi ir (arba) valomi, bet šie

Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas.
Tuo atveju, kai ekologinės gamybos vienete paėmus mėginį rasta neleistinų ekologinėje gamyboje
sintetinių cheminių medžiagų nesertifikuojama visa tos rūšies / srities produkcija – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad nors viename iš tvarkybos etapų:
1. prieš ekologiškų produktų, pašarų tvarkybą nevykdomas valymas;
7
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veiksmai neregistruojami ir (arba) nepatikrinamas
veiksmingumas ir (arba) neregistruojamas.

2. prieš ekologiškų produktų tvarkybą valymai registruojami, tačiau neaišku kokiomis
medžiagomis / priemonėmis buvo atlikti valymai
3. imamasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta taršos neleistinomis medžiagomis arba
produktais rizikos.
Taip pat poveikio priemonė taikoma, jeigu ekologiškas produktas užteršiamas įprastiniais /
pereinamojo laikotarpio produktais, produkciją leidžiama realizuoti tik kaip įprastinę / pereinamojo
laikotarpio.

Pastaba. Ši poveikio priemonė taip pat taikoma esant paralelinei gamybai, kuomet neįmanoma
(IR 23 str. 4, 5 e; 26 str. 2 b; 32 str. b; 35 str. 4 c ; R 14 valyti kitomis priemonėmis, tik kai ekologiški produktai perleidžiami per gamybos liniją dėl jos
str. 1 f; MĮ Nr. 3D-309 13 str.) išvalymo, tačiau gauti produktai nelaikomi ekologiškais.
Nustačius neatitiktį ūkio subjektas griežtai įspėjamas. Jei tai turėjo neigiamos įtakos produkto
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
ekologiškumui, taikoma ④ – partijos / produkto (-ų), kuriam tai turėjo įtakos, nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai).
2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama.
3 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
12. Kenkėjų kontrolei naudojamos neleistinos Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad nors viename iš tvarkybos etapų:
priemonės, medžiagos, veiksmai neregistruojami.
1. kenkėjų kontrolei naudojamos neleistinos priemonės ir (arba) medžiagos;
2. neregistruojami atlikti veiksmai;
(IR 5 str.)
3. neaišku kokiomis medžiagomis / priemonėmis buvo atlikta kenkėjų kontrolė.
Nustačius
neatitiktį ūkio subjektas griežtai įspėjamas. Jei tai turėjo neigiamos įtakos produkto
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
ekologiškumui, taikoma ④ – partijos / produkto (-ų), kuriam tai turėjo įtakos, nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai).
2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama.
3 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
APSKAITA
13. Buhalterinė ir prekių apskaita nevedama nuolat, LR Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad buhalterinė ir prekių apskaita
teisės aktų nustatyta tvarka, tikrinimo metu nepateikti nevedama nuolat kaip numato LR teisės aktai (duomenys nepatvirtinti atitinkamais dokumentais)
buhalterinės apskaitos, visų perkamų ir parduodamų arba ji nėra pateikiama kontroliuojančių pareigūnų prašymu dėl ko nėra galimybės patikrinti sąnaudų
produktų bei medžiagų sąskaitos, taip pat dokumentai ir išeigos balanso ir informacijos apie:
ar etiketės.
a) produktų tiekėjus ir, jei skiriasi, pardavėjus arba eksportuotojus;
b) į vienetą pristatytų ekologiškų produktų ir, atitinkamais atvejais, visų įsigytų žaliavų rūšį ir
kiekį bei tokių žaliavų naudojimą ir, kai taikoma, kombinuotųjų pašarų sudėtį;
c) patalpose laikomų ekologiškų produktų rūšį ir kiekius;
d) visų produktų, kurie buvo išsiųsti iš vieneto arba pirmojo gavėjo patalpų ar sandėlių, rūšį,
kiekius ir gavėjus bei, jei skiriasi, pirkėjus, išskyrus galutinius vartotojus;
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e) jei ūkio subjektai nesandėliuoja ar fiziškai neapdoroja tokių ekologiškų produktų, pirktų ir
parduotų ekologiškų produktų rūšį ir kiekį bei tiekėjus, ir jei jie nesutampa – pardavėjus ar
eksportuotojus ir pirkėjus, ir, jeigu jie nesutampa – gavėjus.
Pastabos:
1. Ekologiškų produktų importuotojas ir pirmasis gavėjas tvarko atskirą buhalterinę ir prekių
apskaitą, nebent jie dirba viename vienete. Sertifikavimo įstaigai pareikalavus turi būti pateikiama
visa informacija apie susitarimus dėl vežimo iš eksportuotojo trečiojoje šalyje iki pirmojo gavėjo ir iš
pirmojo gavėjo patalpų arba laikymo vietų iki Bendrijoje esančių gavėjų;
2. Pašarų gamybos ūkio subjekto atveju buhalterinėje ir prekių apskaitoje turi būti pateikiama
informacija apie pašarinių žaliavų kilmės šalį, rūšį, kiekius, priedus, pardavimus ir paruoštus vartoti
produktus;
3. Maitinimo įmonės visų perkamų ir parduodamų ekologiškų maisto produktų, sudedamųjų
dalių bei medžiagų finansinius dokumentus turi saugoti tris metus;
4. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu minimi dokumentai yra pateikti patikrinimui
(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
(EŽŪT 23; MĮ 12 ir 16; IR 66 str.1-2; 83 str.; 89 str.) pareiškėjui.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
1 kartas – įspėjimas. ①
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos, taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos, taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
3 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama.
4 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
14. Sertifikavimo įstaigai pateiktas neteisingas sąnaudų Poveikio priemonė taikoma kai nustatoma, kad sąnaudų ir išeigos balansas, žaliavų tiekėjų sąrašas
ir išeigos balansas.
(F-116, F-116/1, F-116/2) nepateiktas iki nustatyto termino; nesutampa su buhalteriniais
dokumentais, sąnaudų ir išeigos balanso nėra, netikslūs skaičiavimai; nepilnai pateikti duomenys .

1 kartas – įspėjimas. ①

Pastaba. Poveikio priemonė taikoma pagal padarytą pažeidimą atsiradusi neatitiktis dviejų
(IR 66 str.) sertifikavimo metų laikotarpyje.
Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas. Nepateikus tinkamai užpildytų visų nurodytų lentelių
per nustatytą terminą, veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama veikla– taikoma ⑤.
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2 kartas – griežtas įspėjimas. ②

Nustačius neatitiktį, taikomas 30 k. d. terminas. Nepateikus tinkamai užpildytų visų nurodytų lentelių
per nustatytą terminą, veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama – taikoma ⑤.
(-ų) Kai produkto sąnaudų – išeigos balanso nėra, taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.

Tam tikrais atvejais – partijos / produkto
nesertifikavimas. ④
15. Apskaitoje nenurodyta visa privaloma informacija. Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad produktų transportavimas vykdomas
nesilaikant nustatytų reikalavimų, t. y. ūkio subjektas neužtikrina, kad ekologiški produktai vežami
kitiems vienetams, įskaitant didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones, tik atitinkamoje pakuotėje,
taroje arba transporto priemonėse, uždarytose tokiu būdu, kad jų turinio nebūtų galima pakeisti
nesuklastojus arba nepažeidus plombos, ir paženklinus juos etikete, kurioje, nepažeidžiant jokių kitų
pagal teisės aktus privalomų nuorodų, nurodoma:
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) kai reikia, partijos identifikavimo žyma pagal žymėjimo sistemą, patvirtintą nacionaliniu lygiu
arba suderintą su sertifikavimo įstaiga, kuri leidžia susieti partiją su apskaita.
Pastaba. Informaciją, nurodytą a - c punktuose, galima pateikti ir 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.
Išimtis. 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, ir
b) lydimajame produktų dokumente yra nurodyta a – d punktuose reikalaujama informacija, ir
c) ir siunčiantysis, ir gaunantysis ūkio subjektas laiko dokumentais patvirtintus tokių vežimo (IR
(IR 31 str.)
26 str.5)veiksmų įrašus, prieinamus sertifikavimo įstaigai.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
1 kartas – įspėjimas. ①
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos, taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos, taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
3 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojamas.
4 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
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16
Ekologiškų
produktų/žaliavų
lydinčiuose
dokumentuose ir / arba ženklinimo etiketėse
nenurodyta privaloma informacija arba nurodyta,
tačiau neatitinka reikalavimų.

Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ekologiškų produktų/žaliavų
lydinčiuose dokumentuose nenurodyta privaloma informacija arba nurodyta, tačiau neatitinka
reikalavimų.
Privaloma informacija tai:
a) produkto pavadinimas arba kombinuotų pašarų aprašymas, prie kurio pridedama nuoroda
apie ekologinį gamybos būdą;
b) kontrolės įstaigos ar institucijos, sertifikavusios ūkio subjektą, pavadinimas ir (arba) kodo
numeris; ir
c) kai reikia partijos identifikavimo žyma pagal žymėjimo sistemą, patvirtintą nacionaliniu lygiu
arba suderintą su kontrolės įstaiga ar institucija, kuri leidžia susieti partiją su apskaita.
Informaciją, nurodytą a–c punktuose, galima pateikti ir lydimajame dokumente, jei šį dokumentą
galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone. Šiame lydimajame
dokumente nurodoma informacija apie tiekėją ir (arba) vežėją.
Poveikio priemonė taip pat taikoma kai neekologiškas produktas/žaliava priimamas/pajamuojamas
kaip ekologiškas.
Poveikio priemonė taip pat taikoma kai nusipirktas produktas iš ūkio subjekto nepriklausančio
ekologinės kontrolės sistemai (pvz. didmenininko).
Poveikio priemonė taip pat taikoma kai siunčiantysis / gaunantysis ūkio subjektas nelaiko
dokumentų patvirtinančių produktų pervežimą ir (arba) vienas iš jų nepriklauso ekologinės kontrolės
sistemai.

Pastaba. Poveikio priemonė taip pat taikoma kai maitinimo įmonių produktų įsigijimo
(IR 31 str.; MĮ Nr. 3D-309 12) dokumentuose nenurodyta produktų, sudedamųjų dalių ir (arba) medžiagų kilmė.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
1 kartas – įspėjimas. ①
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
1 kartas – griežtas įspėjimas. ②
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
3 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
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Tuo atveju, kai reikalinga, įsitikinti, kad ekologiškų produktų/žaliavų ženklinimo
informacijoje/lydinčiuose dokumentuose nurodyta visa privaloma informacija. Jeigu jos metu
nustatoma, kad pažeidimas nepašalintas arba ūkio subjektas nepageidauja papildomos mokamos
patikros, veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama – taikoma ⑤.
17. Nedaromi ir (arba) neregistruojami patikrinimai Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad nesilaikoma produktų priėmimo iš
apie produktų gavimo rezultatus.
kitų vienetų ir kitų ūkio subjektų reikalavimų t. y., kai ūkio subjektas priimdamas ekologišką produktą
nepatikrina, ar jo pakuotė arba tara, kai reikalaujama, yra uždara, ir ar yra IR 31 str. minimos
nuorodos bei kryžminiu būdu nepatikrina, ar IR 31 str. nurodyta informacija ant etiketės sutampa su
lydinčiuose dokumentuose pateikta informacija.
Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③

Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu ūkio subjektas minėtų patikrinimų rezultatus aiškiai
nenurodo dokumentais pagrįstoje apskaitoje.
(R 29 str. 2; IR 33 str.66 str. 2) Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, kai naudojamos savo ūkio žaliavos.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
1 kartas - griežtas įspėjimas ②
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų), kurią priimant nebuvo atliktas patikrinimas
ir (arba) tai neregistruojama, nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai).
2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Tam tikrais atvejais – partijos / produkto (-ų) * partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas gali būti taikomas jei priimtas nekokybiškas produktas ir
(arba) patikrinimo ir jų rezultatų nedarymas / neregistravimas turėjo neigiamos įtakos produkto
nesertifikavimas*. ④
ekologiškumui.
18. Nesilaikoma produktų priėmimo iš trečiųjų šalių Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad ūkio subjektas (pirmasis gavėjas)
specialiųjų reikalavimų.
gavęs iš trečiosios šalies importuotą ekologišką produktą bei nepatikrino, ar uždaryta jo pakuotė
arba tara ir, kai produktai importuoti pagal R 33 str. nepatikrino ar tame straipsnyje nurodytas
patikrinimo sertifikatas apima siuntoje esančio produkto rūšį ir/ar šio patikrinimo rezultatų aiškiai
nenurodo dokumentais pagrįstoje apskaitoje. Pirmasis gavėjas neatžymėjo patikrinimo sertifikato 21
langelio.
Pastaba. Ekologiški produktai importuojami iš trečiosios šalies atitinkamoje pakuotėje arba
taroje, uždarytoje taip, kad nebūtų galima pakeisti jų turinio, ir turinčioje eksportuotojo identifikaciją
bei visas kitas žymas ir numerius, padedančius atpažinti partiją, ir, atitinkamai, importo iš trečiųjų
(R 29 str. 2; IR 34 str., 1235/2008 13 str.) šalių kontrolės sertifikatą.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / siunta / produktas (-ai).
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Tuo atveju kai be papildomos patikros nėra galimybės įsitikinti, kad ūkio subjektas vykdo aukščiau
Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
išvardintus punktus. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad nevykdomi aukščiau išvardinti
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punktai, ūkio subjektas negali tęsti ekologiškų produktų tvarkybos veiklos arba ūkio subjektui
nepageidaujant papildomos mokamos patikros, veikla nesertifikuojama – taikoma ⑤.

GAMYBA
19. Produktų gamyba neatitinka maisto/pašarų saugos Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatomi akivaizdūs geros gamybos praktikos
ir/arba kokybės reikalavimus.
principų pažeidimai (maisto tvarkymo patalpų švara, tvarka, nuotėkų valymo sistema, darbuotojų
asmens higienos reikalavimai; kryžminė tarša ir kt.
(IR 26 str. 4)
Kiekvieną kartą
Nustačius neatitiktį, per 2 d. d. informuojama VMVT, o pareiškėjui apie tai pranešama raštu.
20. Ekologinėje gamyboje naudojami GMO, iš GMO Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu ar pagal laboratorinių tyrimų pagalba nustatoma,
arba naudojant GMO pagaminti produktai kaip kad ekologinėje gamyboje naudojami GMO, iš GMO arba naudojant GMO pagaminti produktai kaip
maistas, pašarai, vitaminai, perdirbimo pagalbinės maistas, pašarai, vitaminai, perdirbimo pagalbinės priemonės, mikroorganizmai. Poveikio priemonė
priemonės, mikroorganizmai.
taip pat taikoma, kai nepateikiami dokumentai įrodantys, kad naudojamos medžiagos yra ne GMO.
Pastabos:
1. Maisto ir pašarų atveju, ūkio subjektai gali remtis produkto etiketėmis ar kitais pridedamais
dokumentais, kurie yra patvirtinti arba pateikiami pagal Direktyvą 20001/18/EB, 2003 m.
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (OL 2003, L 268, p.1) arba Reglamentą (EB) Nr. 1830/2003 dėl
genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir
ženklinimo. Ūkio subjektai gali laikyti, kad gaminant jų įsigytus maisto ir pašarų produktus
nebuvo naudota GMO ar iš GMO pagamintų produktų, jei tie produktai nėra paženklinti arba
prie jų nepridėtas dokumentas laikantis šių teisės aktų, išskyrus atvejus kai jie gavo kitokios
informacijos, kad atitinkamų produktų ženklinimas neatitinka šių teisės aktų;
2. Dėl produktų, kurie nėra maistas arba pašarai, arba produktų, pagamintų naudojant GMO, ūkio
subjektai, naudojantys tokius iš trečiųjų šalių t. y. nesusijusių ūkio subjektų įsigytus neekologiškus
produktus, reikalauja, kad pardavėjas patvirtintų, jog tiekiami produktai nebuvo pagaminti iš GMO
arba naudojant GMO. Pardavėjo pareiškimas gali būti teikiamas pagal IR XIII priede pateiktą
pavyzdį.
Pastaba. Tuo atveju, kai neatitiktini produktai pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas
( R 4 str. a) iii); 9 str.; IR 69 str.) ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį partija / produktas (-ai) nesertifikuojama.
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama.
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
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21. Perdirbant produktus, gaminant maistą/pašarus Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gaminant ekologišką maistą
naudojamos neekologiškos žemės ūkio kilmės naudojamos neekologiškos žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys neatitinkančios nustatytų
sudedamosios
dalys
neatitinkančios
nustatytų reikalavimų, t. y. naudojamos žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys neišvardintos IR IX priede.
reikalavimų.
Išimtis. Kol žemės ūkio kilmės sudedamoji dalis neįtraukta į IR IX priedą, tokia sudedamoji
dalis gali būti naudojama tik gavus ŽŪM leidimą, laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.
Pastabos:
1. ekologiškas ingredientas negali būti kartu su tuo pačiu neekologišku ingredientu, gautu
perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo metu;
2. maisto produktą, pagamintą iš žemės ūkio augalų gautų iš ūkių kurie pereina prie
ekologinės gamybos, gali sudaryti tik vienas žemės ūkio kilmės augalų ingredientas;
3. ekologiškas perdirbtas maistas daugiausiai gaminamas iš žemės ūkio kilmės ingredientų
(siekiant nustatyti, ar produktą iš esmės sudaro žemės ūkio kilmės ingredientai,
neatsižvelgiama į papildymą vandeniu ar valgomąja druska).

(R 6 str. a); 19 str. 2 c; 19 str. 2 a), c); 21 str. 1, IR 28
str.; 29 str. 1; VIII priedas; EŪŽT 171)
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. Tuo atveju, kai neatitiktini
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
produktai pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d.
informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį veikla nesertifikuojama.
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
22.
Perdirbant produktus, gaminant maistą Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu ar laboratorinių tyrimų pagalba nustatoma, kad
naudojamos medžiagos ir/ar produktai neatitinkantys gaminant maistą naudojamos medžiagos ir/ar produktai neatitinkantys nustatytų reikalavimų.
nustatytų reikalavimų.
Pastabos:
1. Ekologiškas perdirbtas maistas daugiausiai gaminamas iš žemės ūkio kilmės ingredientų
(siekiant nustatyti, ar produktą iš esmės sudaro žemės ūkio kilmės ingredientai,
neatsižvelgiama į papildymą vandeniu ar valgomąja druska).
2. Perdirbant ekologiškus maisto produktus (išskyrus vyno sektoriaus produktus) galima
naudoti tik šias medžiagas:
a) IR VIII priede išvardintas medžiagas;
b) mikroorganizmų ir fermentų preparatus, paprastai naudojamus gaminant maistą, tačiau
fermentai, naudotini kaip maisto priedai, turi būti įtraukti į IR VIII priedo A skirsnyje pateiktą
sąrašą;
c) medžiagas ir produktus, apibrėžtus Tarybos direktyvos 88/388/EEB (OL 1988 L 184, p.
61) 1 str. 2 dalies b punkto i papunktyje ir 1 str. 2 dalies c punkte, ženklinamus kaip
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natūralios kvapiosios medžiagos arba natūralūs kvapieji preparatai pagal tos direktyvos 9
str. 1 dalies d punktą ir 2 dalį;
d) dažiklius mėsai ir kiaušinių lukštams ženklinti pagal atitinkamai Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 94/36/EB (OL 1994 L 237, p. 13) 2 str. 8 dalį ir to straipsnio 9 dalį; Ūkio
subjektai, norėdami tiekti rinkai ekologiškus dažytus kiaušinius, gali ekologiškų virtų
kiaušinių lukštus puošybos tikslais dažyti gamtiniais dažais ir gamtinėmis padengimo
medžiagomis, pagamintomis iš žmonių maistui skirtų augalinių produktų (pvz., marinuotų
burokėlių; spanguolių; aviečių arba raudonųjų vynuogių sulčių; šaldytų braškių; konservuotų
vyšnių sulčių; raudonųjų svogūnų lukštų nuoviro; raudonųjų kopūstų lapų; konservuotų
girtuoklių; dažinio dygmino vainiklapių; ilgosios ciberžolės, morkų lapų arba svogūnų lukštų
nuoviro; medetkų arba kiaulpienių žiedlapių; apelsinų žievelių, salierų sėklų arba kmynų
nuoviro; svogūnų lukštų nuoviro; graikiškų riešutų juodųjų kevalų nuoviro; stiprios juodosios
arbatos; stiprios kavos; krapų sėklų nuoviro; raudonojo vyno; raudonųjų svogūnų lukštų
nuoviro; vynuogių sulčių koncentrato; šviežių špinatų lapų nuoviro; virtų morkų; čili miltelių;
paprikos ir pan.).
e) geriamąjį vandenį ir druską (kurios pagrindinė sudedamoji dalis yra natrio arba kalio
chloridas), paprastai naudojamą gaminant maistą;
f) mineralus (įskaitant mikroelementus), vitaminus, aminorūgštis ir mikroelementus, kuriuos
(R 19 str. 2 b); 21 str. 1; IR 27 str.1-2, 4; EŽŪT 68; MĮ
leista naudoti tiek, kiek jų naudojimas maisto produktuose, į kuriuos jie įdedami, yra būtinas
Nr. 3D-309 23)
pagal teisės aktus.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai).
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
23. Gaminant pašarus naudojami produktai ir/ar Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu ar laboratorinių tyrimų pagalba nustatoma, kad
medžiagos neatitinkančios nustatytų reikalavimų.
gaminant ekologiškus pašarus naudojami produktai ir / ar medžiagos neatitinkančios nustatytų
reikalavimų.
Pastaba. Ekologiškam pašarui gaminti galima naudoti tik šias medžiagas:
a) neekologiškas augalinės arba gyvūninės kilmės pašarines žaliavas arba kitas IR V priedo 2
skirsnyje išvardintas pašarines žaliavas, jei jos:
i) pagamintos arba paruoštos nenaudojant cheminių tirpiklių ir
ii) atitinka IR 47 str. c punkte nustatytus apribojimus t. y. gavus ŽŪM leidimą (tik esant didelio
mąsto nelaimei);
b) neekologiškus prieskonius, žoleles ir melasą, jei jie:
i) nebūna ekologiški;
ii) pagaminti arba paruošti nenaudojant cheminių tirpiklių ir
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(R 7 str. a-b); 14 str. 1, d), iv) 16 str. 1, c),d),e); 18 str. 2;
IR 22 str.; EŽŪT 118.2)
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
24. Perdirbant produktus, gaminant maistą/pašarus
sudedamosios dalys nėra pagamintos ekologiškai ir jos
sudaro mažiau kaip 95 % produkto sausosios
medžiagos.

iii) sudaro ne daugiau kaip 1 % atitinkamos rūšies gyvūnų pašarų raciono, o jų kiekis
apskaičiuojamas kasmet kaip žemės ūkio kilmės pašarų sausosios medžiagos procentas;
c) gyvūninės kilmės ekologiškas pašarines žaliavas;
d) IR V priedo 1 skirsnyje išvardytas mineralinės kilmės pašarines žaliavas;
e) tausios žuvininkystės produktus, 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;
f) druską kaip jūros druską, rupią akmens druską;
g) IR VI priede išvardytus pašarų priedus;
h) natūralios kilmės vitaminus ar provitaminus taip pat atrajotojams naudoti sintetinius A, D ir
E grupės vitaminus, 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.
Poveikio priemonė taip pat taikoma, jeigu gaminant ekologiškų pašarų produktą, ekologiškos
pašarinės žaliavos arba pašarinės žaliavos, pagamintos perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo
metu, naudojamos kartu su neekologiniu būdu pagamintomis pašarinėmis žaliavomis.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai). Tuo atveju, kai neatitiktini produktai
pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gaminant ekologiškus produktus,
maistą, pašarus naudojamos sudedamosios dalys, kurios pagamintos neekologiškai, sudaro mažiau
kaip 95 % produkto sausosios medžiagos (neatsižvelgiama į papildymą vandeniu ar valgomąja
druska).

(R 23 str. 4 a) ii); IR 59 str.; VIII priedas; MĮ Nr. 3D-309
20-21 str.)
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤

Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai). Tuo atveju, kai neatitiktini produktai
pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
16

Priedas B (17 leidimas)

25. Perdirbant produktus, gaminant maistą Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gaminant
produktus/maistą naudojamos neekologiškos mielės/mielių produktai.
nenaudojamos ekologiškos mielės ir mielių produktai.

ekologiškus

(IR 27 str. 2 c)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai). Tuo atveju, kai neatitiktini produktai
pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
26. Perdirbant produktus, gaminant maistą, pašarus Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gaminant maistą/pašarus
naudojamos medžiagos ir metodai, atkuriantys savybes, nenaudojami metodai, atkuriantys savybes, prarastas perdirbant ar ištaisantys aplaidumo perdirbant
šiuos produktus rezultatus arba kitaip galintys klaidinti tikrojo šių produktų pobūdžio atveju. Taip pat
prarastas technologinio proceso metu.
ekologiškų patiekalų gaminimo proceso metu neišsaugojama sudedamųjų dalių maistinė vertė ir
kokybė.
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④

(R 18 str. 4, 19 str. 3; MĮ Nr. 3D-309 22)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai). . Tuo atveju, kai neatitiktini produktai
pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
2 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
27. Gaminant pašarus naudojamos pašarinės žaliavos Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad bet kuri ekologinės gamybos metu
pagamintos naudojant cheminės sintezės būdu gautus naudojama ar perdirbama pašarinė žaliava perdirbta naudojant cheminės sintezės būdu gautus
tirpiklius.
tirpiklius.
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④

(R 18 str. 3)
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį taikoma ④ – partijos / produkto (-ų), pagamintų naudojant neleistinus metodus,
nesertifikavimas. . Tuo atveju, kai neatitiktini produktai pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas
įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama.
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
28.
Ekologiškų pašarų gaminami iš ekologiškų Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad:
pašarinių žaliavų, pašarų priedų ir perdirbimo
1. iš ekologiškų pašarinių žaliavų (išskyrus atvejus, kai ekologiško tokios pašarinės žaliavos
pagalbinių priemonių naudojimas neapribotas iki
atitikmens nėra rinkoje);
minimumo, naudojamos medžiagos ir perdirbimo
2. pašarų priedai ir perdirbimo pagalbinės priemonės naudojamos tik tuo atveju, kai yra esminis
metodai, kurie gali būti klaidinantys tikrojo produkto
technologinis ar zootechninis poreikis, arba tam tikrais mitybos tikslais;
pobūdžio
atžvilgiu,
nenaudojami
biologiniai,
3. nenaudojamos medžiagos ir perdirbimo metodai, kurie gali būti klaidinantys tikrojo produkto
mechaniniai ir fiziniai metodai.
pobūdžio atžvilgiu;
4. pirmiausia naudojant biologinius, mechaninius ir fizinius metodus.
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(R 7 str.)
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai). Tuo atveju, kai neatitiktini produktai
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
Tuo atvejus kai be papildomos patikros nėra galimybės įsitikinti, kad panaudotini priedai, perdirbimo
Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
pagalbinės medžiagos ar kitos medžiagos bei sudedamosios dalys yra klaidinantys tikrojo produkto
/ pašarų pobūdžio atžvilgiu, ar kiti produktai / pašarai pagaminti panaudojant neleistinus priedus,
perdirbimo pagalbines medžiagas, sudedamąsias dalis. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma,
kad, panaudotos neleistinos medžiagos, sudedamosios dalys turėjo įtakos kitų gaminamų
ekologiškų produktų ekologiškumui, ūkio subjektas negali tęsti ekologiškų produktų tvarkybos
veiklos arba pareiškėjas nepageidauja papildomos mokamos patikros, veikla nesertifikuojama –
taikoma ⑤.
29. Ekologiškų produktų tvarkyboje naudojama Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu nustatoma, kad apdorojant ekologiškus maisto
jonizuojanti spinduliuotė.
produktus, pašarus arba žaliavas panaudota jonizuojanti spinduliuotė.
Pastaba. Jei produktai parduodami kaip atskiri produktai, ant etiketės papildomai užrašomi žodžiai
„Apšvitinta“ arba „Apdorota jonizuojančiąja spinduliuote“. Jei produktai parduodami neįpakuoti arba
urmu, šie žodžiai kartu su produkto pavadinimu užrašomi greta taros, į kurią produktai yra sudėti.
Jei apšvitintas produktas skirtas naudoti kaip ingredientas, tokie pat žodžiai užrašomi ingredientų
sąraše šalia ingrediento pavadinimo. Jei produktai parduodami neįpakuoti arba urmu, šie žodžiai
kartu su produkto pavadinimu užrašomi greta taros, į kurią produktai yra sudėti. (LR sveikatos
apsaugos ministro įsakymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. V-393 “Dėl maisto ir jo ingredientų apdorojimo
jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“)
(R 10 str.)
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį taikoma ④ – partijos / produkto (-ų), pagamintų naudojant neleistinus metodus,
nesertifikavimas. . Tuo atveju, kai neatitiktini produktai pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas
įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama.
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
30. Pašarus ar maisto produktus gaminantis ūkio Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad pašarus ar maisto produktus
subjektas, taip pat atitinkamoje vietoje ruošiantis ar gaminantis ūkio subjektas, taip pat atitinkamoje vietoje ruošiantis ar laikantis neekologiškus
produktus nesilaiko nustatytų reikalavimų:
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laikantis neekologiškus produktus nesilaiko nustatytų
reikalavimų.

a) nenutrūkstamai ir iki pabaigos atlikti gamybinius veiksmus, susijusius su kuria nors
ekologiškų produktų serija, atskiriant patalpoje arba kitu laiku nei panašius gamybinius
veiksmus, atliekant su neekologiškais produktais;
b) laikyti ekologiškus produktus prieš gamybinius veiksmus ir po jų atskirtus kitoje patalpoje ar
kitu laiku nei neekologiški produktai;
c) tvarkyti, atnaujinti ir pranešti sertifikavimo įstaigai visų gamybinių veiksmų ir perdirbtų kiekių
registrą;
d) imtis būtinų priemonių, kurios užtikrintų partijų identifikavimą ir padėtų išvengti susimaišymo
arba sukeitimo su neekologiškais produktais;
e) atlikti gamybinius veiksmus su ekologiškais produktais tik tinkamai išvalius gamybos
įrenginius.

(R 18 str. 1; 19 str. 1; IR 26 str. 3 a-b; 5;MĮ Nr. 3D-309 Pastaba. Atitinkami reikalavimai taikomi ir ekologiškų maisto produktų tvarkymą maitinimo įmonėje
10-11 ir 13-14) vykdantiems ūkio subjektams.
1 ir 2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④ Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai).
Tuo atveju kai be papildomos patikros nėra galimybės įsitikinti, kad ūkio subjektas vykdo aukščiau
Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
išvardintus punktus. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad nevykdomi aukščiau išvardinti
punktai, ūkio subjektas negali tęsti ekologiškų produktų tvarkybos veiklos arba ūkio subjektui
nepageidaujant papildomos mokamos patikros, veikla nesertifikuojama – taikoma ⑤
Tuo atveju, kai nesilaiko nurodytų aukščiau išvadintų reikalavimų.
3 kartas – ūkio nesertifikavimas. ⑤
31. Produktų surinkimas ir vežimas į tvarkymo Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ūkio subjektas tuo pat metu kaupiantis
vienetus vykdomas nesilaikant nustatytų reikalavimų.
ekologiškus ir neekologiškus produktus nesiėmė atitinkamų priemonių, neleidžiančių sumaišyti arba
sukeisti ekologiškus produktus su neekologiškais ir užtikrinančių ekologiškų produktų identifikavimą.
(IR 30 str.)
1 ir 2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
3 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
Tam tikrais atvejais – partijos / produkto (-ų)
nesertifikavimas. ④
32. Atskyrimas transportavimo, į kitus gamybos
(paruošiamuosius)
vienetus arba sandėliavimo
patalpas, metu

Poveikio priemonė taip pat taikoma, kai toks ūkio subjektas nelaiko ir/arba sertifikavimo įstaigai
neteikia informacijos apie produktų surinkimo dienas, valandas, sistemą bei priėmimo datą ir laiką.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai).
Nustačius neatitiktį, ūkio subjektas nesertifikuojamas – taikoma ⑤.
Tuo atveju kai priimtas nekokybiškas produktas ir (arba) patikrinimo ir jų rezultatų nedarymas /
neregistravimas turėjo neigiamos įtakos produkto ekologiškumui.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ūkio subjektas vežant į kitus gamybos
ar paruošiamuosius vienetus arba sandėliavimo patalpas neužtikrino, kad būtų tenkinamos šios
sąlygos:
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a) vežant ekologiškai pagaminti pašarai, paruošti pereinant prie ekologinio ūkininkavimo
pašarai bei neekologiški pašarai turi būti tinkamai atskirti fiziškai;
b) paruošti vartoti ekologiški pašarai vežami atskirai nuo kitų paruoštų vartoti produktų fiziškai
arba laiko atžvilgiu;
c) vežant produktus, reikia užregistruoti produktų kiekį kelionės pradžioje ir kiekvieną dalimis
pristatytą produktų kiekį.
d) ekologiškus produktus nelaiko atskirai nuo kitų žemės ūkio ir (arba) maisto produktų;
e) nesiima visų priemonių siekiant užtikrinti siuntų identifikavimą ir išvengti susimaišymo ar
(IR 32 str.)
sukeitimo su neekologiškais produktais;
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
1 kartas - griežtas įspėjimas ②
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų), kurią priimant nebuvo atliktas patikrinimas
ir (arba) tai neregistruojama, nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį, nesertifikuojama partija / produktas (-ai).
2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Tuo atveju kai be papildomos patikros nėra galimybės įsitikinti, kad ūkio subjektas vykdo aukščiau
Tam tikrais atvejais – mokama patikra. ③
išvardintus punktus. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad nevykdomi aukščiau išvardinti
punktai, ūkio subjektas negali tęsti ekologiškų produktų tvarkybos veiklos arba ūkio subjektui
nepageidaujant papildomos mokamos patikros, veikla nesertifikuojama – taikoma ⑤.
33. Ekologiški, pereinamojo laikotarpio (pašarai) Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ekologiški / pereinamojo laikotarpio
produktai identifikuojami visuose technologiniuose produktai (pašarai) neidentifikuojami nors viename iš tvarkybos etapų:
etapuose.
a) neužtikrinamas partijų identifikavimas ir/ar neišvengiama bet kokio susimaišymo su
produktais ir (arba) medžiagomis, kurios neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų;
b) arba užteršta jomis, taip pat jeigu ekologiški produktai/žaliava aiškiai neidentifikuojami bet
kuriuo metu.
Taip pat poveikio priemonė taikoma, kai nustatoma, kad ekologiško produkto pavadinimas
nesutampa sertifikate / patvirtinamajame dokumente, ženklinimo etiketėse, pakuotėse, lydinčiuose
dokumentuose ir kt. (išimtis bendriniai pavadinimai sertifikatuose / patvirtinamuosiuose
dokumentuose), gaminamai produkcijai nesuteikta / suteikta atsekamumą neužtikrinanti
identifikavimo žyma / partija.
Pastaba. Ši poveikio priemonė taip pat taikoma jei ekologiški / pereinamojo laikotarpio /
įprastiniai gyvūnai / pašarai / maisto produktai laikomi, transportuojami, perdirbami neatskirti vietos
/ laiko atžvilgiu nuo ekologiškų / pereinamojo laikotarpio / įprastinių gyvūnų / pašarų / maisto
(R 27 str. 13; MĮ Nr. 3D-309 10, 11 ) produktų.
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1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④

2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤

Nustačius neatitiktį taikoma ④ – partijos / produkto (-ų), kurių atsekamumas neužtikrintas,
nesertifikavimas. Tuo atveju, kai neatitiktini produktai pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas
įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d. informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama.

GYVŪNŲ SKERDIMAS
34. Gyvūnų pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir
(arba) laikymo metu naudojamos prievartinės
priemonės.
(IR 18 str. 4)
1 kartas – griežtas įspėjimas ②
2 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
3 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
35. Gyvūnų laikymo sąlygos neužtikrina jų gerbūvio ir
(arba) higienos / sveikatos.

Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gyvūnų pakrovimo, iškrovimo ir (arba)
laikymo metu naudojami elektriniai stimuliatoriai, alopatiniai trankvilizatoriai ir kitos prievartinės
priemonės.

Nustačius neatitiktį pareiškėjas griežtai įspėjamas.
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį veikla nesertifikuojama.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gyvūnams nėra pakankamai ploto
stovėti, atsigulti, apsisukti, laižytis, būti natūralioje padėtyje ir daryti visus natūralius judesius (pvz.:
rąžymasis, mojavimas sparnais), grindys nelygios, slidžios, poilsio vieta neerdvi, nesausa,
nepabarstyta pakratais, nesumažinamos gyvūnų kančios, įskaitant luošinimą, skerdimo metu, ilgas
(R 14 str.,1 b ii), vii), viii), IR 10 str. 3, 11str. 1 ir 2) transportavimo laikas ir kt. veiksniai turintys įtakos gyvūnų gerovei.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu pateikti sertifikavimo įstaigai koregavimo
1 kartas – griežtas įspėjimas ②
veiksmų planą. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus sertifikavimo
įstaigos taikoma ④ – visų produktų nesertifikavimas ir / arba partijos išėmimas iš rinkos.
Nustačius neatitiktį, taikoma papildoma mokama patikra įsitikinti, kad pagerintos gyvūnų laikymo
2 kartas – mokama patikra. ③
sąlygos. Jeigu papildomos patikros metu nustatoma, kad gyvūnų laikymo sąlygos nepagerintos
taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį veikla nesertifikuojama.
3 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
36. Nesilaikoma minimalaus naminių paukščių Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad paukščiai auginami trumpiau
skerdimo amžiaus.
(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;
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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;
k) mėsai skirti viščiukai - vidutinis dienos svoris neviršija 50 gramų, o skerdimo amžius ne
trumpesnis negu 71 diena (lėto augimo naminiai paukščiai).
Išimtis. Poveikio priemonė netaikoma, jeigu auginamos lėto augimo naminių paukščių rūšys
(Lietuvos vištinių žąsų veislės paukščiai)
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį veikla nesertifikuojama.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gyvūnų laikymo patalpose nėra
pašalinama išmatos, pašarų likučiai, išpiltas pašaras, siekiant sumažinti kvapą ir nepritraukti
vabzdžių ar graužikų.
Nustačius neatitiktį pareiškėjas griežtai įspėjamas.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad gyvūnus prižiūrintis personalas neturi
reikalingų žinių gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje (personalui, neturinčiam įrodymų, kad turi
pakankamai žinių gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje turi būti atlikti mokymai ir tai turi būti
(R 14 str. b i)) registruojama).
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
39. Sertifikuojami gyvūnai nepaženklinti.
Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad sertifikuojami gyvūnai nėra
ženklinami, naudojant kiekvienai rūšiai pritaikytus ženklinimo būdus, stambius žinduolius ženklinant
(IR 75 str.) kiekvieną atskirai, o paukščius ir smulkius žinduolius – atskirai arba partijomis.
Kiekvieną kartą – partijos / produkto (-ų)
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
nesertifikavimas. ④
40. Sertifikuoti gyvūnai šeriami pašarais, kurie Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad sertifikuojami gyvūnai šeriami
neatitinka
sertifikuojamųjų
gyvūnų
šėrimo pašarais, kurie neatitinka sertifikuojamųjų gyvūnų šėrimo reikalavimų.
reikalavimų.
(IR 12 str. 5, EŽŪT 64, 65)
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
37.
Gyvūnų
laikymo
patalpose
reguliariai
nepašalinamos išmatos, šlapimas.
(IR 23 str. 4)
Kiekvieną kartą – griežtas įspėjimas. ②
38. Gyvūnus prižiūrintis personalas neturi reikalingų
žinių gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje.

(R 14 str. 1 d ii)
Kiekvieną kartą – partijos / produkto (-ų)
nesertifikavimas. ④

Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
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VIEŠASIS MAITINIMAS
su Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad ūkio subjekto darbuotojai, kurie
tiesiogiai susiję su ekologiškų produktų tvarkyba nėra supažindinti su ekologiškų produktų
Reikalavimais.
Išimtis: nesupažindintas su reikalavimais gali būti tik asmuo, paskirtas atsakingu už ekologiškų
(MĮ Nr. 3D-309 5.2 str.) maisto produktų tvarkybą.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
1 kartas – įspėjimas. ①
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti sertifikavimo įstaigą apie atliktus
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
koregavimo veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus
sertifikavimo įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį veikla nesertifikuojama.
3 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
42. Ekologiškų maisto produktų tvarkymą maitinimo Poveikio priemonė taikoma, kai nustatoma, kad neužpildyta kuri nors iš MĮ Nr. 3D-309 1-5
įmonėje vykdantis ūkio subjektas nepildo MĮ Nr. 3D-309 prieduose pateiktų lentelių; užpildytų lentelių duomenys nesutampa su apskaitos duomenimis.
1-5 prieduose pateiktų lentelių ir (arba) užpildytų lentelių Jeigu užpildytas MĮ 1-5 prieduose pateiktas lenteles ūkio subjektas pateikė iki protokolo
duomenys nesutampa su buhalterinės apskaitos vertinimo, jam taikoma atitinkama poveikio priemonė, nenustatant koregavimo veiksmų atlikimo
duomenimis.
termino.
41. Ūkio subjekto
Reikalavimais.

darbuotojai

nesupažindinti

Pastaba. Galima pildyti kitos formos lenteles, jeigu yra pateikiami visi reikiami duomenys.
(MĮ Nr. 3D-309 15)
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti apie įvykdytus koregavimo
veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus sertifikavimo
įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
Nustačius neatitiktį taikomas 30 k. d. terminas raštu informuoti apie įvykdytus koregavimo
2 kartas – griežtas įspėjimas. ②
veiksmus. Per nurodytą terminą nepašalinus neatitikties ir raštu neinformavus sertifikavimo
įstaigos taikoma ④ – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
43. Patiekiami dienos valgiaraštyje tos pačios sudėties Poveikio priemonė taikoma, kai patikros metu nustatoma, kad dienos valgiaraštyje patiekiami
ekologiški ir neekologiški patiekalai.
ekologiški ir neekologiški tos pačios sudėties ir (arba) to pačio pavadinimo patiekalai.
(MĮ Nr. 3D-309 18-20)
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas.
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį veikla nesertifikuojama.
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
1 kartas – įspėjimas. ①
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GRYBŲ AUGINIMAS
44. Grybų auginime naudojami substratai pagaminti Poveikio priemonė taikoma, jei patikros metu nustatoma, kad grybų auginime naudojami neleistini
naudojant neleistinas medžiagas.
substratai.
(IR 6 str.; I ir III priedai, EŽŪT 85-88)
Nustačius neatitiktį taikoma partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. Tuo atveju, kai neatitiktini
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
produktai pateikti į Lietuvos rinką, taikomas griežtas įspėjimas ② be termino ir per 2 d. d.
informuojama VMVT.
Nustačius neatitiktį ūkio subjektas nesertifikuojamas.
2 kartas – ūkio subjekto nesertifikavimas. ⑤

KITA
45. Ekologinės gamybos sandėliuose / patalpose / Poveikio priemonė taikoma, kai nustatoma, kad sertifikuotų (-jamų) produktų tvarkyboje
įrengimuose naudojamos ekologinėje gamyboje neleistinos naudojamos medžiagos:
medžiagos
 sandėliuojamų augalininkystės produktų apsaugai – nenurodytos IR II priede,
 gyvulininkystės gamybos pastatų ir įrenginių valymui / dezinfekavimui – nenurodytos IR
VII priede.
 jei kryžminių patikrų metu įrodyta, kad produktai užteršti ne dėl kontroliuojamo ūkio
(R 16 str. 1 e ir f, 30 str; IR 5 str. 2, II ir VII priedas, MĮ 14)
subjekto, o dėl žaliavų tiekėjų kaltės.
Nustačius neatitiktį partija / produktas (-ai) nesertifikuojama.
1 kartas – partijos / produkto (-ų) nesertifikavimas. ④
Nustačius neatitiktį veikla, kurioje nustatyta ši neatitiktis, nesertifikuojama. Netaikoma, jei
2 kartas – veiklos nesertifikavimas. ⑤
produktai užteršti ne dėl vertinamo ūkio subjekto kaltės.

___________________________________________________________________
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