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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
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)

(Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. balandžio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant 
priimti pirmiau minėtą reglamentą

P8_TA(2018)0180)
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Vadovaujantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 241 straipsniu pirmiau nurodytas 
reglamentas ištaisomas taip:

1) 37 puslapis, 30 straipsnis, 5 dalis, b ir c punktai:

yra:

„b) tik sudedamųjų dalių sąraše, jeigu:

i) mažiau kaip 95 % produkto žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių masės sudaro 

ekologiškos sudedamosios dalys ir jei tos sudedamosios dalys atitinka šiame 

reglamente nustatytas gamybos taisykles, ir

ii) perdirbtas maistas atitinka II priedo IV dalies 1.5 punkte, 2.1 punkto a 

papunktyje, 2.1 punkto b papunktyje ir 2.1.1 punkte nustatytas gamybos 

taisykles ir pagal 16 straipsnio 3 dalį nustatytas taisykles;

c) prekiniame pavadinime ir sudedamųjų dalių sąraše, jeigu:

i) pagrindinė sudedamoji dalis yra medžioklės ar žvejybos produktas;
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ii) 1 dalyje nurodytas terminas prekiniame pavadinime yra akivaizdžiai susijęs su 

kita sudedamąja dalimi, kuri yra ekologiška ir skiriasi nuo pagrindinės 

sudedamosios dalies;

iii) visos kitos žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys yra ekologiškos, ir

iv) maistas atitinka II priedo IV dalies 1.5 punktą, 2.1 punkto a papunktį, 2.1 punkto 

b papunktį ir 2.1.1 punktą ir pagal 16 straipsnio 3 dalį nustatytas taisykles.“,

turi būti:

„b) tik sudedamųjų dalių sąraše, jeigu:

i) mažiau kaip 95 % produkto žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių masės sudaro 

ekologiškos sudedamosios dalys ir jei tos sudedamosios dalys atitinka šiame 

reglamente nustatytas gamybos taisykles, ir

ii) perdirbtas maistas atitinka II priedo IV dalies 1.5 punkte, 2.1 punkto a 

papunktyje, 2.1 punkto b papunktyje ir 2.1.1 punkte nustatytas gamybos 

taisykles, išskyrus II priedo IV dalies 2.1.1 punkte nustatytas taisykles dėl riboto 

neekologiškų žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių naudojimo, ir pagal 16 

straipsnio 3 dalį nustatytas taisykles;

c) prekiniame pavadinime ir sudedamųjų dalių sąraše, jeigu:

i) pagrindinė sudedamoji dalis yra medžioklės ar žvejybos produktas;

ii) 1 dalyje nurodytas terminas prekiniame pavadinime yra akivaizdžiai susijęs su 

kita sudedamąja dalimi, kuri yra ekologiška ir skiriasi nuo pagrindinės 

sudedamosios dalies;

iii) visos kitos žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys yra ekologiškos, ir

iv) perdirbtas maistas atitinka II priedo IV dalies 1.5 punkte, 2.1 punkto a 

papunktyje, 2.1 punkto b papunktyje ir 2.1.1 punkte nustatytas gamybos 

taisykles, išskyrus II priedo IV dalies 2.1.1 punkte nustatytas taisykles dėl riboto 

neekologiškų žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių naudojimo, ir pagal 16 

straipsnio 3 dalį nustatytas taisykles.“;

2) 38 puslapis, 30 straipsnis, 6 dalis, a punktas:

yra:

„a) perdirbti pašarai atitinka II priedo II, III ir V dalyse nustatytas gamybos taisykles ir 

pagal 16 straipsnio 3 dalį nustatytas specialiąsias taisykles;“,
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turi būti:

„a) perdirbti pašarai atitinka II priedo II, III ir V dalyse nustatytas gamybos taisykles ir 

pagal 17 straipsnio 3 dalį nustatytas specialiąsias taisykles;“.


