
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/181 

2021 m. vasario 15 d. 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 

įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį ir 3 dalies a punktą, 
21 straipsnio 2 dalį ir 22 straipsnio 1 dalį, 

kadangi: 

(1) Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 (2) 42 straipsnio b punkte nustatyta, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. tam 
tikromis sąlygomis, jei nėra ekologiškai užaugintų jauniklių vištų, į ekologiškos gyvulininkystės padalinį gali būti 
atgabenta ne vyresnių kaip 18 savaičių neekologiškai užaugintų jauniklių dėsliųjų vištų; 

(2) ekologiškai užaugintų jauniklių dėsliųjų vištų skaičius ir kokybė Sąjungos rinkoje nepatenkina ūkininkų, laikančių 
vištas dedekles, poreikių. Dėl COVID-19 pandemijos protrūkio ir susijusios visuomenės sveikatos krizės Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1693 (3) vieniems metams atidėta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2018/848 (4) taikymo pradžios data ir kitos susijusios jame nurodytos datos. Dėl šios priežasties 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/464 (5), kuriuo, inter alia, nustatomos išsamesnės ekologinio 
jauniklių vištų auginimo nuostatos, taikymas taip pat bus atidėtas iki 2022 m. sausio 1 d. Todėl, siekiant skirti 
daugiau laiko ekologiškam jauniklių dėsliųjų vištų auginimui išvystyti ir ekologinės kiaušinių produkcijos 
tęstinumui užtikrinti iki naujų Reglamento (ES) 2018/848 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/464 taikymo 
pradžios datų, išimtinės gamybos taisyklės, pagal kurią leidžiama naudoti ne vyresnes kaip 18 savaičių 
neekologiškai užaugintas jaunikles dėsliąsias vištas, taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2021 m. 
gruodžio 31 d.; 

(3) pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2008 43 straipsnį, jeigu ūkininkai negali gauti vien tik ekologiškai pagamintų 
baltyminių pašarų, 2018, 2019 ir 2020 kalendoriniais metais 12 mėnesių laikotarpiu kiaulių ir naminių paukščių 
racione gali būti ne daugiau kaip 5 % neekologiškų baltyminių pašarų; 

(4) ekologiškų baltyminių pašarų Sąjungos rinkoje per mažai ir jų kokybė nepakankama, kad būtų galima patenkinti 
ekologiniuose ūkiuose auginamų kiaulių ir naminių paukščių mitybos reikalavimus. Ekologiškų baltyminių 
pašarinių augalų vis dar užauginama nepakankamai, kad būtų galima patenkinti paklausą. Todėl tikslinga suteikti 
galimybę tam tikrą ribotą neekologiškų baltyminių pašarų dalį naudoti dar vienus kalendorinius metus iki naujos 
Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios datos, visų pirma taikant minėto reglamento II priedo II dalies 1.9.3.1 
punkto c papunkčio ir 1.9.4.2 punkto c papunkčio nuostatas dėl kiaulių ir naminių paukščių mitybos; 

(1) OL L 189, 2007 7 20, p. 1. 
(2) 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 

dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės 
(OL L 250, 2008 9 18, p. 1). 

(3) 2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1693, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 
2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo nuostatos dėl taikymo pradžios datos ir tam tikrų kitų tame 
reglamente nurodytų datų (OL L 381, 2020 11 13, p. 1). 

(4) 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų 
ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1). 

(5) 2020 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/464, kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data 
būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti 
valstybės narės (OL L 98, 2020 3 31, p. 2). 
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(5) pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 16 straipsnio 3 dalies b punktą keletas valstybių narių Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms pateikė dokumentus dėl tam tikrų medžiagų siekdamos, kad tas medžiagas būtų leista naudoti ir 
jos būtų įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 889/2008 V ir VIII priedus. Tuos dokumentus išnagrinėjo Konsultacinė 
ekologinės gamybos ekspertų grupė (EGTOP) ir Komisija; 

(6) savo rekomendacijose dėl pašarinių žaliavų ir pašarų priedų (6) EGTOP padarė išvadą, kad monoamonio fosfatas 
(amonio divandenilio ortofosfatas), naudojamas kaip mineralinis papildas, atitinka ekologinės akvakultūros tikslus 
ir principus. Todėl ši medžiaga turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 889/2008 V priedo 1 skirsnį, tačiau tik 
akvakultūros reikmėms. Siekiant aiškumo, visą to skirsnio lentelę reikėtų pakeisti nauja lentele; 

(7) savo rekomendacijose dėl maisto priedų ir pagalbinių maisto perdirbimo medžiagų (7) EGTOP padarė išvadą, kad 
natrio alginatas, naudojamas kaip priedas dešrų iš mėsos apvalkalui formuoti, kalcio chloridas, naudojamas kaip 
pagalbinė perdirbimo medžiaga dešrų iš mėsos apvalkalui formuoti, ir aktyvintosios anglys, naudojamos kaip 
pagalbinė perdirbimo medžiaga gyvūniniams maisto produktams gaminti, atitinka ekologinės gamybos tikslus ir 
principus. Todėl tos medžiagos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 889/2008 VIII priedą; 

(8) todėl Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas; 

(9) siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje dieną ir būti taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.; 

(10) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 iš dalies keičiamas taip: 

1) 42 straipsnio b punkte data „2020 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2021 m. gruodžio 31 d.“; 

2) 43 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip: 

„2018, 2019, 2020 ir 2021 kalendoriniais metais minėtų gyvūnų racione neekologiškų baltymingų pašarų 12 mėnesių 
laikotarpiu gali būti ne daugiau kaip 5 %.“; 

3) V ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą. 

2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. 

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

(6) Galutinė ataskaita dėl maisto produktų (VI) ir galutinė ataskaita dėl pašarų (IV), 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_lt. 

(7) Galutinė ataskaita dėl maisto produktų (VI) ir galutinė ataskaita dėl pašarų (IV), 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_lt. 
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 15 d.  

Komisijos vardu 
Pirmininkė 

Ursula VON DER LEYEN     
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PRIEDAS 

Reglamento (EB) Nr. 889/2008 V ir VIII priedai iš dalies keičiami taip: 

1) V priedo 1 skirsnio lentelė pakeičiama taip: 

„Leidimas Medžiaga Naudojimo sąlygos 

A Karbonatingieji jūrinių moliuskų kiautai  

A Karbonatingieji jūriniai dumbliai (Maerl)  

A Raudonieji jūriniai dumbliai  

A Kalcio gliukonatas  

A Kalcio karbonatas  

A Befluoris monokalcio fosfatas  

A Befluoris dikalcio fosfatas  

A Magnio oksidas (bevandenė magnezija)  

A Magnio sulfatas  

A Magnio chloridas  

A Magnio karbonatas  

A Kalcio ir magnio fosfatas  

A Magnio fosfatas  

A Mononatrio fosfatas  

A Kalcio ir natrio fosfatas  

A Monoamonio fosfatas (amonio divandenilio ortofosfatas) Tik akvakultūros reikmėms“ 

A Natrio chloridas  

A Natrio bikarbonatas  

A Natrio karbonatas  

A Natrio sulfatas  

A Kalio chloridas    

2) VIII priedas iš dalies keičiamas taip: 

a) su E 401 (natrio alginatu) susijusio A skirsnio lentelės įrašo paskutinėje skiltyje prirašomi šie žodžiai: „ir dešros iš 
mėsos“; 

b) B skirsnio lentelė iš dalies keičiama taip: 

i) su kalcio chloridu susijusio įrašo trečioje skiltyje įrašoma X, o paskutinėje skiltyje prirašomi šie žodžiai: 
„Gyvūninės kilmės maisto produktų atveju: dešros iš mėsos“; 

ii) su aktyvintomis anglimis susijusio įrašo trečioje skiltyje įrašoma X.   
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