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 TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymas apima dviejų reglamentų projektus: viename iš jų svarstoma 
galimybė sukurti naujus ekologinio žemės ūkio pagrindus, atnaujinti ir papildyti jo tikslus bei 
principus siekiant padidinti šio sektoriaus svarbą vidaus rinkoje, o antrajame pateikiamas iš 
dalies keičiantis reglamentas ir laikina leidžianti nukrypti nuostata, turinti galioti iki 2009 m. 
sausio 1 d., siekiant neiškreipti rinkos ir užtikrinti sąlygas sąžiningai prekybai su tais 
trečiosios šalies gamintojais ir mažmenininkais, kurie tiekia ekologinius produktus ES 
vartotojams, kadangi pirmame pasiūlyme numatytos užduotys yra labai siauros apimties.

Europos Komisijos pasiūlymas yra sveikintinas ir labai padės plėtoti darniuosius ekologinio 
žemės ūkio standartus: pastaraisiais metais vartojimo paklausa šiame sektoriuje išaugo 
daugiausia dėl to, kad ekologiniai produktai buvo teikiami įstaigų valgykloms pagal labai 
griežtas konkursų sąlygas, keliamas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonių. Todėl šios 
sritys turi būti įtrauktos į pasiūlymo taikymo sferą.

Ekologinių produktų gamintojai, siūlydami konkurencingus ir vartotojų labai vertinamus 
maisto ir ne maisto (tekstilės gaminiai ir kosmetika), produktus orientuojasi ne tik į rinką. Jų 
pagrindinis tikslas – apsaugoti žemdirbystei skirtus žemės plotus nuo erozijos, potvynių ir 
kitų stichinių nelaimių ir taip užtikrinti tvarią plėtrą. Taigi pasitelkdami savo gebėjimus ir 
žinias apie geriausius dirvos derlingumo ir gyvūnų gerovės užtikrinimo būdus, jie gali 
pasiūlyti konkurencingus produktus ir kartu Europos Sąjungoje užtikrinti socialiniu požiūriu 
pažangią kaimo plėtrą.

Kad ekologiniai produktai būtų paklausūs, gamintojai turi laikytis visiškai kitokių nei 
tradiciniams žemės ūkio produktams taikomų kokybės standartų. Esminis reikalavimas – visai 
nenaudoti pesticidų ir genetiškai modifikuotų organizmų, netoleruojama ir netyčinė tarša.
Ekologinis produktų ženklinimas taip pat privalo būti suderinamas su šiais tikslais. Neturėtų 
būti numatyta jokių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ribinių verčių: jų turi būti 
apskritai bet kokia kaina vengiama dėl galimo sąveikos su kitomis žemės ūkio sritimis, 
kuriose GMO gali būti iš dalies toleruojami arba naudojami. Galiausiai naujų arba naujoviškų 
ekologinio sertifikavimo metodų kokybės kontrolę ir vertinimą reikėtų taikyti nusistovėjusiai 
pažangiausiai patirčiai, sukauptai gamintojams dalyvaujant procese ir nuolat konsultuojantis, 
bei ISO 65/EN 45011 standartui, o ne Reglamentui Nr. 882/2004, kuriame nustatyta įprasta 
kontrolė, net jeigu Komisija netolimoje ateityje pasiūlytų naujas leidžiančias nukrypti 
nuostatas, taikomas specialiai ekologiniams produktams.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Ekologinė gamyba – tai bendra ūkio 
valdymo ir maisto produktų gamybos 
sistema, apimanti geriausią aplinkos 
apsaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, 
gamtinių išteklių išsaugojimą, aukštų 
gyvūnų gerovės standartų taikymą ir
gamybą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų 
teikiamą pirmenybę produktams, 
pagamintiems naudojant natūralias 
medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės 
gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį
visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, 
tenkinanti vartotojų poreikius turėti 
ekologiškų produktų, o taip pat taip 
tiekiamos viešosios prekės, kurias gaminant
saugoma aplinka, laikomasi gyvūnų gerovės 
reikalavimų ir skatinama kaimo plėtra.

(1) Ekologinė gamyba – tai bendra ūkio 
valdymo ir maisto produktų gamybos 
sistema, apimanti geriausią aplinkos 
apsaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, 
gamtinių išteklių išsaugojimą ir aukštų 
gyvūnų gerovės standartų taikymą bei siekia 
natūraliomis priemonėmis padidinti dirvos 
derlingumą ir užtikrinti gamybą, 
atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą 
pirmenybę produktams, pagamintiems 
naudojant natūralias medžiagas ir procesus.
Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina 
teigiamą vaidmenį keliais aspektais: taip ne 
tik sukuriama specifinė rinka, tenkinanti 
vartotojų poreikius turėti ekologiškų 
produktų, ir tiekiamos viešosios prekės 
neapsiribojant tik maisto produktų sritimi, 
bet, svarbiausia, saugoma aplinka, 
laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų ir 
skatinama kaimo plėtra.

Pagrindimas

Svarbiausias ekologinių produktų gamintojų tikslas – išsaugoti natūralų dirvos derlingumą 
taikant pažangiausią patirtį aplinkos apsaugos ir socialiniu požiūriu; naudodamiesi tokiais 
metodais, jie galės pasiūlyti konkurencingų produktų ir patenkinti augančius vartotojų 
poreikius.

Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

Daugelyje valstybių narių ekologinis žemės 
ūkio sektorius tampa vis svarbesniu.
Paskutiniaisiais metais ypač išaugo 
vartojimo paklausa. Pastarosios bendrosios 
žemės ūkio politikos reformos, kurias 
vykdant ypatingas dėmesys skiriamas rinkos 
orientavimui ir kokybiškų produktų pasiūlai 
siekiant patenkinti vartotojų poreikius, ir 
toliau turėtų skatinti ekologinių produktų 
rinką. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 
ekologinės gamybos teisės aktai vaidina vis 
svarbesnį vaidmenį žemės ūkio politikoje ir 
yra glaudžiai susiję su žemės ūkio rinkų 

Daugelyje valstybių narių ekologinis žemės 
ūkio sektorius tampa vis svarbesniu.
Paskutiniaisiais metais ypač išaugo 
vartojimo paklausa. Pastarosios bendrosios 
žemės ūkio politikos reformos, kurias 
vykdant ypatingas dėmesys skiriamas rinkos 
orientavimui ir kokybiškų produktų pasiūlai 
siekiant patenkinti vartotojų poreikius, ir 
toliau turėtų skatinti ekologinių produktų 
rinką. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 
ekologinės gamybos teisės aktai vaidina vis 
svarbesnį vaidmenį žemės ūkio politikoje ir 
yra glaudžiai susiję su žemės ūkio rinkų 
plėtra ir su žemdirbystei skirtų žemės plotų 



PA\610878LT.doc 5/19 PE 370.326v03-00

LT

plėtra. apsauga.

Pagrindimas

Dirvos apsauga ir nuoseklus ekologinei gamybai skirtų žemės plotų gerinimas yra taip pat 
labai susiję su žemės ūkio rinkos plėtros strategija.

Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis

Bendrijos teisės sistemoje, reguliuojančioje 
šio sektoriaus ekologinę gamybą, siekiama 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir deramą 
vidaus ekologiškų produktų rinkos 
funkcionavimą, išlaikyti ir pagrįsti vartotojų 
pasitikėjimą produktais, paženklintais 
ekologiniu ženklu. Joje toliau siekiama 
sudaryti sąlygas, kuriomis šiame sektoriuje 
būtų daroma pažanga, atsižvelgiant į 
gamybos ir rinkos plėtrą.

Bendrijos teisės sistemoje, reguliuojančioje 
šio sektoriaus ekologinę gamybą, siekiama 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir deramą 
vidaus ekologiškų produktų rinkos 
funkcionavimą, išlaikyti ir pagrįsti vartotojų 
pasitikėjimą produktais, paženklintais 
ekologiniu ženklu. Joje toliau siekiama 
sudaryti sąlygas, kuriomis šiame sektoriuje 
būtų daroma pažanga, atsižvelgiant į 
gamybos ir rinkos plėtrą bei tvarią aplinkos 
plėtrą.

Pagrindimas

Ekologinė gamyba gali būti plėtojama pasitelkus tinkamai atnaujintus teisės aktus, kurie 
derinami ne tik su pokyčiais rinkoje, bet ir su tvarios plėtros reikalavimais.

Pakeitimas 4
8 konstatuojamoji dalis

(8) Ekologinės gamybos raida ir toliau turėtų 
būti lengvinama skatinant naudoti naujausius 
metodus ir medžiagas, geriau pritaikytas 
ekologinei gamybai.

(8) Ekologinės gamybos raida ir toliau turėtų 
būti lengvinama remiantis pažangiausia 
patirtimi, ypač skatinant naudoti naujausius 
metodus ir medžiagas, geriau pritaikytas 
ekologinei gamybai.

Pagrindimas

Siekiant įtvirtinti pažangiausią patirtį ir užtikrinti ilgalaikes naujų ekologinių produktų 
gamintojų ateities perspektyvas, reikia atsižvelgti į per pastaruosius metus sukauptą šio 
sektoriaus veikėjų patirtį.

Pakeitimas 5
9 konstatuojamoji dalis
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(9) Genetiškai modifikuoti organizmai 
(GMO) ir produktai, pagaminti iš arba 
naudojant GMO, nesiderina su ekologinės 
gamybos koncepcija ir vartotojų ekologiškų 
produktų suvokimu. Todėl jų nereikėtų 
sąmoningai naudoti ekologinio 
ūkininkavimo procese arba perdirbant 
ekologiškus produktus.

(9) Genetiškai modifikuoti organizmai 
(GMO) ir produktai, pagaminti iš arba 
naudojant GMO, nesiderina su ekologinės 
gamyba ir vartotojų ekologiškų produktų 
suvokimu. Todėl jų nereikėtų sąmoningai 
naudoti ekologinio ūkininkavimo procese 
arba perdirbant ekologiškus produktus:
reikia vengti netyčinės taršos, galinčios 
atsirasti dėl sąveikos su GMO gamybos 
sritimis.

Pagrindimas

Ekologinių produktų gamintojams turi būti uždrausta sėklose ir produktuose naudoti GMO.
Siekiant išlaikyti produktų ekologiškumą ir vartotojų nuostatą, kad šie produktai yra aukštos 
kokybės, reikia vengti netyčinės taršos, galinčios atsirasti dėl sąveikos su tradicinio žemės 
ūkio sritimis, kuriose iš dalies leidžiama naudoti GMO.

Pakeitimas 6
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Pesticidų naudojimas nesuderinamas 
su ekologine gamyba.

Pagrindimas

Nereikalaujantis paaiškinimų pakeitimas, atitinkantis 10 ir 13 konstatuojamųjų dalių 
nuostatas, susijusias su atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, daugiamete pasėlių 
rotacija ir papildomų trąšų naudojimo suderinamumą su ekologine gamyba.

Pakeitimas 7
18 konstatuojamoji dalis

(18) Kol nepatvirtintos Bendrijos vandens 
ūkiui skirtos gamybos taisyklės, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę numatyti 
nacionalinių, o jeigu tokių nėra, valstybių 
narių priimtų arba pripažintų, privačių 
standartų taikymą. Tačiau siekiant išvengti 
vidaus rinkos sutrikdymų, reikia, kad 
valstybės narės pripažintų viena kitos šios 
srities gamybos standartus.

(18) Kol nepatvirtintos Bendrijos vandens 
ūkiui skirtos gamybos taisyklės, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę numatyti 
nacionalinių, o jeigu tokių nėra, valstybių 
narių priimtų arba pripažintų, privačių 
standartų taikymą. Tačiau siekiant išvengti 
vidaus rinkos sutrikdymų, reikia, kad, kol 
nesuderinti metodai, valstybės narės 
pripažintų viena kitos šios srities gamybos 
standartus.

Pagrindimas
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Bendrijos  vandens ūkiui skirtos nuostatos turi būti kuo greičiau įtrauktos į šį reglamentą. Iki 
tol būtų pageidautina, kad  valstybės narės abipusiai pripažintų galiojančius standartus, nes 
taip padėtų nuosekliai siekti konkrečių ekologinės gamybos tikslų.

Pakeitimas 8
19 konstatuojamoji dalis

(19) Ekologiški perdirbti produktai turėtų 
būti gaminami naudojant perdirbimo 
metodus, užtikrinančius, kad visuose 
gamybos grandinės etapuose išlaikomas 
produkto ekologiškumas ir pagrindinės 
savybės.

(19) Ekologiški perdirbti produktai turėtų 
būti gaminami naudojant perdirbimo 
metodus, užtikrinančius, kad visuose 
gamybos grandinės etapuose išlaikomas 
produkto ekologiškumas ir pagrindinės 
savybės. Šio tikslo siekti padės per 
pastaruosius metus išaugusi ekologinių 
žemės ūkio ingredientų pasiūla.

Pagrindimas

Užtikrinti aukštą produktų kokybę ir ekologiškumą visuose gamybos grandinės etapuose 
padės didesnė ekologinių žemės ūkio ingredientų pasiūla rinkoje.

Pakeitimas 9
20 konstatuojamoji dalis

(20) Per pastaruosius metus tapo įmanoma 
įsigyti vis daugiau ekologinių žemės ūkio 
ingredientų ir todėl galima apriboti 
neekologiškų ingredientų naudojimą 
ekologiškuose apdorotuose maisto 
produktuose ir perdirbtuose pašaruose.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kaip teigta ankstesnėse konstatuojamosiose dalyse ir pabrėžiant ekologinės gamybos 
principus, neaiškiai suformuluotas neekologiškų ingredientų naudojimo apribojimas 
nesuderinamas su ekologinių produktų gamintojų poreikiu suplanuoti visus gamybos 
grandinės etapus naudojant tik natūralius išteklius.

Pakeitimas 10
22 konstatuojamoji dalis

(22) Svarbu išlaikyti vartotojų pasitikėjimą 
ekologiškais produktais. Todėl reikėtų 
griežtai riboti ekologinei gamybai taikomų 
reikalavimų išimtis ir daryti jas tik tuomet, 
kai ne tokių griežtai taisyklių taikymas yra 
pagrįstas.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Negalima apvilti vartotojų pasitikėjimo: ekologinių produktų reikalavimams netaikomos 
išimtys, tik tam tikrais atvejais leidžiama laikytis lankstumo taikant gamybos metodus su 
sąlyga, kad jais siekiama atitikti 21 konstatuojamojoje dalyje minimus ekologinius standartus.

Pakeitimas 11
25 konstatuojamoji dalis

(25) Siekiant aiškumo visoje Bendrijos 
rinkoje, turi būti privaloma paprasta 
Bendrijoje pagamintų ekologiškų produktų 
nuoroda, bent jau tuomet, kai tokie produktai 
nepaženklinti Bendrijos ekologinės gamybos 
logotipu. Tokia nuoroda gali būti naudojama 
ženklinant iš trečiųjų šalių importuotus 
produktus, bet tai nėra privaloma.

(25) Siekiant aiškumo visoje Bendrijos 
rinkoje, turi būti privaloma paprasta 
Bendrijoje pagamintų ekologiškų produktų 
nuoroda, bent jau tuomet, kai tokie produktai 
nepaženklinti Bendrijos ekologinės gamybos 
logotipu. Tokia nuoroda gali būti naudojama 
ženklinant iš trečiųjų šalių importuotus 
produktus.

Pagrindimas

Galimybė naudoti standartinę Bendrijos nuorodą trečiųjų šalių ekologiniams produktams 
suteiks garantijas tiek ES vartotojams, tiek trečiųjų šalių ekologiškų gaminių gamintojams ir 
mažmenininkams.

Pakeitimas 12
27 konstatuojamoji dalis

(27) Draudžiama sąmoningai naudoti GMO 
ekologinėje gamyboje. Siekiant aiškumo ir 
darnumo, produktų, kurių etiketėse 
nurodyta, kad juose yra GMO, juos sudaro 
GMO arba jie yra pagaminti iš GMO, 
negalima ženklinti ekologiniu ženklu.

(27) Draudžiama naudoti GMO ekologinėje 
gamyboje. Siekiant aiškumo ir darnumo, 
produktų, kurių etiketėse nurodyta, kad 
juose yra GMO, juos sudaro GMO arba jie 
yra pagaminti iš GMO, negalima ženklinti 
ekologiniu ženklu.

Pagrindimas

Visiškai neleidžiama ekologinių produktų teršti genetiškai modifikuotais organizmais.

Pakeitimas 13
28 konstatuojamoji dalis

(28) Siekiant užtikrinti, kad ekologiški 
produktai būtų gaminami pagal Bendrijos 
ekologinės gamybos teisės sistemoje 
nustatytus reikalavimus, visa į šio teisės akto 

(28) Siekiant užtikrinti, kad ekologiški 
produktai būtų gaminami pagal Bendrijos 
ekologinės gamybos teisės sistemoje 
nustatytus reikalavimus, visa į šio teisės akto 
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taikymo sritį įtraukta veikla turėtų būti 
kontroliuojama visoje gamybos grandinėje ir 
turėtų atitikti 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 882/2004 dėl valstybinės 
kontrolės, kuri atliekama siekiant 
užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar 
laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių nustatytas 
taisykles.

taikymo sritį įtraukta veikla turėtų būti 
kontroliuojama visoje gamybos grandinėje 
remiantis ISO 65/EN 45011 standartu, 
sukurtu specialiai ekologiniam viso 
pasaulio žemės ūkiui pagal Tarptautinės 
ekologinio žemės ūkio judėjimų federacijos 
(IFOAM) akreditavimo kriterijus.  

Pagrindimas

Reglamentas Nr. 882/2004 netinka ekologinės gamybos grandinės specifiniam ir originaliam 
pobūdžiui išlaikyti ir neleidžia suinteresuotoms šalims visavertiškai dalyvavauti tikrinimo
procese, kai ekologinių gamintojai patys įvedė sertifikavimo visais ekologinės gamybos 
etapais metodus. Siekiant, kad būtų vykdomos tradiciniam žemės ūkiui taikomos nuostatos 
reiškia, kad ekologiniams produktams be reikalo būtų taikoma ta pati tvirtinimo tvarka, kaip 
ir tradiciniams produktams, jei tos nuostatos nebus iš dalies pakeistos ir labiau pritaikytos 
specifiniam ekologinės gamybos pobūdžiui, kaip siūloma Reglamento Nr. 882/2004 63 
straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 14
29 konstatuojamoji dalis

(29) Kai kuriais atvejais būtų netinkama 
taikyti pranešimo ir kontrolės reikalavimus 
tam tikriems mažmeninės prekybos 
subjektams. Todėl tikslinga leisti 
valstybėms narėms atleisti tokius ūkio 
subjektus nuo šių reikalavimų vykdymo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Būtų tikslinga iki tol, kol Komisija iš esmės pakeis Reglamentą Nr. 882/2004, taikyti ISO 
65/EN 45011 standartą. Taisyklės ir išimtys, nesusijusios su konkrečiomis leidžiančiomis 
nukrypti nuostatomis, yra klaidinančios ir nenaudingos nei ekologiškus produktus 
gaminančioms MVĮ, nei mažmeninės prekybos subjektams.

Pakeitimas 15
36 konstatuojamoji dalis

(36) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 

(36) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
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birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką.
Atsižvelgiant į tai, kad ekologinės gamybos 
teisės aktas yra svarbus bendrosios žemės 
ūkio politikos veiksnys, nes yra glaudžiai 
susijęs su žemės ūkio rinkų plėtra, tikslinga 
jį suderinti su egzistuojančių teisės aktų 
procedūromis, naudojamomis valdant šią 
politikos kryptį. Todėl šiame reglamente 
Komisijai suteikti įgaliojimai turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnyje numatyta 
valdymo tvarka,

birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką.
Atsižvelgiant į tai, kad ekologinės gamybos 
teisės aktas yra pagrindinis bendrosios 
žemės ūkio ir tvarios aplinkos politikos 
veiksnys, siekiant šio reglamento tikslo 
tikslinga numatyti reguliarias suinteresuotų 
šalių konsultacijas, laikantis egzistuojančių 
teisės aktų procedūrų, naudojamų valdant 
šią politikos kryptį. Todėl šiame reglamente 
Komisijai suteikti įgaliojimai turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnyje numatyta 
valdymo tvarka,

Pagrindimas

Ekologinės gamybos procesas pasižymi tuo, kad jame aktyviai dalyvauja ir nuolat 
konsultuojasi suinteresuotos šalys. Jų dalyvavimas iš esmės keičiant dabartinius metodus ir 
tvarką labai naudingas visai gamybos grandinei.

Pakeitimas 16
1 straipsnio 1 dalies a punktas

a) ekologiškų produktų gamyba, pateikimu į 
rinką, importu, eksportu ir kontrole;

a) ekologiškų produktų gamyba, pateikimu į 
rinką, importu, eksportu ir kontrole, 
įskaitant viešojo maitinimo paslaugas, 
maisto tiekimą fabrikų ir įstaigų 
valgykloms, restoranams ir kitokią panašią 
aprūpinimo maistu veiklą.

Pagrindimas

Vis daugiau žmonių išreiškia pageidavimą maitintis ekologišku maistu įstaigų valgyklose ir 
kitose viešojo maitinimo įstaigose. Ekologiškų produktų paklausa ypač padidėjo mokyklos 
valgyklose, nes ją konkrečiomis nuostatomis reguliuoja ir viešos, ir privačios įstaigos; dėl 
tokios paklausos šis sektorius turi gana didelę apyvartą vidaus rinkoje.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

(ea) tekstilės, kosmetikos ir kiti ne maisto 
produktai
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Pagrindimas

Į šio reglamento nuostatas turi būti įtraukti ir ne maisto produktai, ypač tekstilės gaminių 
valymo priemonės ir kosmetikos produktai.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tačiau reglamentas netaikomas viešajam 
maitinimui, fabrikų valgykloms, įstaigų 
aprūpinimui maistu, restoranams ir 
kitokiai panašiai aprūpinimo maistu 
veiklai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 14 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą: neįtraukus minėtų sektorių į reglamento 
taikymo sritį bus pakenkta gamintojams ir mažmeninės prekybos įmonėms, kurios rūpinasi 
ekologinių produktų tiekimu visoms aprūpinimo maistu įstaigoms, kuriose tokie produktai turi 
paklausą.

Pakeitimas 19
2 straipsnio b punktas

b) „ekologiškas produktas“ – žemės ūkio 
produktas, pagamintas ekologinės gamybos 
proceso metu;

b) „ekologiškas produktas“ – žemės ūkio 
produktas, pagamintas ekologinės gamybos 
proceso metu nenaudojant arba 
neaptinkant pesticidų, GMO produktų arba 
pašarų ar sudėtinių dalių, kurių sudėtyje 
yra GMO;

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiami ekologinio žemės ūkio tikslai ir išaiškinamas skirtumas tarp tradicinių 
ir ekologinių ūkių gaminamų kokybiškų produktų.

Pakeitimas 20
3 straipnio a punkto įžanginė dalis

a) Įgyvendinant šią sistemą, sukuriama 
ekonomiškai pagrįsta žemės ūkio valdymo 
sistema ir įvairių produktų gamyba, 
naudojant tokius būdus, kurie padeda:

a) Įgyvendinant šią sistemą, sukuriama 
praktiška ir natūrali žemės ūkio valdymo 
sistema ir įvairių produktų gamyba, 
naudojant tokius būdus, kurie padeda:
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Pagrindimas

Pagrindinis ekologinių ūkių tikslas – užtikrinti, kad būtų saugomi gamtos ir atsinaujinantieji 
ištekliai, taigi, naudodami tinkamus metodus, tarp jų ir tvarią socialinę politiką, jie gali tiekti 
vartotojui konkurencingus produktus atsižvelgdami į jų  paklausą. Tačiau ūkininkai 
apsisprendžia tapti ekologiškų produktų gamintojais ne tik dėl šių produktų paklausos, bet ir 
vedami noro įsitraukti į pagrindines subalansuotos žemės ūkio plėtros sritis, įskaitant 
socialinę ir žmogiškųjų išteklių perskirstymo sritį.

Pakeitimas 21
3 straipsnio a punkto i papunktis

i) sumažinti neigiamą poveikį aplinkai; i) užtikrinti, kad nebūtų neigiamo poveikio
aplinkai;

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio a punkto įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 22
3 straipsnio a punkto iv a papunktis (naujas)

iva) užtikrinti tvarų socialinį ir žmogaus 
vystymąsi siekiant ekonominių tikslų.

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio a punkto įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 23
3 straipsnio b punktas

b) Įgyvendinant šią sistemą, nustatoma 
maisto ir kitų žemės ūkio produktų gamyba, 
atitinkanti vartotojų poreikį rinktis prekes, 
pagamintas naudojant natūralius arba 
panašius į natūralius procesus, ir natūralias 
medžiagas.

b) Įgyvendinant šią sistemą, nustatoma 
gamyba maisto ir kitų žemės ūkio produktų, 
taip pat ne maisto produktų, kurie 
patenkintų vartotojų prekių, pagamintų 
taikant natūralius procesus ir naudojant 
natūralias medžiagas, poreikį.

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio a punkto įžanginės dalies pagrindimą.
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Pakeitimas 24
4 straipsnio c punktas

c) negalima naudoti GMO arba iš GMO 
pagamintų produktų, išskyrus veterinarinius 
vaistus;

c) negalima naudoti GMO arba iš GMO 
pagamintų produktų, išskyrus veterinarinius 
vaistus;

Pagrindimas

Pakeitimas neturi įtakos lietuviškam teksto variantui.

Pakeitimas 25
5 straipsnio c punktas

c) mažinamas neatsinaujinančių išteklių 
naudojimas ir ne iš ūkio gaunamos
sąnaudos;

c) vengiama neatsinaujinančiųjų išteklių 
naudojimo ir ne iš ūkio gaunamų sąnaudų;

Pagrindimas

Kaip numatyta ekologinės gamybos tiksluose, reikia vengti neigiamo poveikio.

Pakeitimas 26
5 straipsnio n punktas

n) vandens ūkio produktų gamyba sumažina
neigiamą poveikį vandens telkiniams;

n) vandens ūkyje vengiama neigiamo
poveikio vandens telkiniams;

Pagrindimas

Kaip numatyta ekologinės gamybos tiksluose, reikia vengti neigiamo poveikio.

Pakeitimas 27
5 straipsnio o punktas

o) vandens ūkyje naudojami pašarai turi būti 
pagaminti taikant tausojančios žvejybos 
principus arba į jų sudėtį turi įeiti žemės 
ūkio ingredientai, pagaminti vykdant 
ekologinio ūkininkavimo veiklą ir iš 
natūralių ne žemės ūkio medžiagų;

o) vandens ūkyje naudojami pašarai turi būti 
pagaminti taikant tausojančios žvejybos 
principus arba į jų sudėtį turi įeiti žemės 
ūkio ingredientai, pagaminti vykdant 
ekologinio ūkininkavimo veiklą ir iš 
natūralių ne žemės ūkio medžiagų, 
atsižvelgiant į valstybės kompetentingos 
institucijos nustatytus nacionalinius 
ekologinius standartus;
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Pagrindimas

Kol Komisija neperžiūrėjo ir nesuderino bendrų ekologinio vandens ūkio standartų, 
ingredientai ir pašarai turi atitikti nacionalinius reikalavimus.

Pakeitimas 28
7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

1a Naudotinų produktų arba ingredientų 
etiketėje arba kituose lydimuosiuose 
dokumentuose pateikiami duomenys, kaip 
nors susiję su GMO buvimu, nėra tinkama 
priemonė ekologiško produkto kokybei 
garantuoti, todėl reikia vengti pateikti 
tokius duomenis.

Pagrindimas

Ekologiškų produktų kokybė ir įvairovė palyginti su tradiciniais produktais negali būti 
suderinta su tradiciniams produktams taikoma riba, kurią peržengus, privaloma nurodyti, kad 
produktas užterštas GMO, t. y. tradicinių produktų atveju toleruojama tyčinė tarša. Reikėtų 
neleisti taikyti tokios ribos ekologiškiems produktams: juose negali būti GMO.

Pakeitimas 29
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Jei ūkininkai naudoja iš trečiųjų šalių 
įsigytus produktus, iš kurių gamina 
ekologiškus maisto produktus arba pašarus, 
jie turi reikalauti, kad pardavėjas patvirtintų, 
kad tiekiami produktai nėra pagaminti iš
GMO.

Jei ūkininkai naudoja iš trečiųjų šalių 
įsigytus produktus, iš kurių gamina 
ekologiškus maisto produktus arba pašarus, 
jie turi reikalauti, kad pardavėjas patvirtintų, 
kad tiekiami produktai pagaminti visiškai 
nenaudojant GMO.

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 2 dalies 1a (naujos) pastraipos pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 30
13 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Jei pašarų gamintojai naudoja iš trečiųjų 
šalių įsigytus ingredientus ir priedus, iš kurių 
gamina ekologiškus pašarus ekologiškai 
auginamiems gyvuliams, jie turi reikalauti, 
kad pardavėjas patvirtintų, kad tiekiami 

Jei pašarų gamintojai naudoja iš trečiųjų 
šalių įsigytus ingredientus ir priedus, iš kurių 
gamina ekologiškus pašarus ekologiškai 
auginamiems gyvuliams, jie turi reikalauti, 
kad pardavėjas patvirtintų, kad tiekiami
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produktai nėra pagaminti iš GMO. produktai visiškai nenaudojant GMO.

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 2 dalies 1a (naujos) pastraipos pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 31
16 straipsnio 1 dalis

1. Pagal 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tvarką, 2 dalyje nustatytas sąlygas ir 
laikydamasi II antraštinėje dalyje nustatytų 
tikslų ir principų Komisija gali numatyti 1–3 
skyriuose numatytų gamybos taisyklių 
išimtis.

1. Pagal 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tvarką, 2 dalyje nustatytas sąlygas ir 
laikydamasi II antraštinėje dalyje nustatytų 
tikslų ir principų Komisija gali numatyti 1–3 
skyriuose numatytų gamybos taisyklių 
išimtis. Šios išimtys bus laikinos arba 
pritaikomos, ypač atsižvelgiant į 
geografinius apribojimus; dalyvaujant 
visoms suinteresuotoms šalims jos bus 
nuolat aptariamos ir vertinamos, siekiant 
išvengti prekybos iškraipymų.

Pagrindimas

Pakeitime konkrečiau nurodoma, kaip turi būti taikomos išimtys, kad jos neiškreiptų 
prekybos, nemažintų vartotojų pasitikėjimo ir neprieštarautų ekologiniams principams.
Ekologiškų produktų gamintojų ir jų atstovų dalyvavimas šiame procese būtinas.

Pakeitimas 32
17 straipsnio 3 dalis

3. I priede išvardyti terminai, jų išvestiniai 
žodžiai arba mažybinės formos, atskirai arba 
junginiuose, negali būti vartojami ženklinti 
produktus, kurių etiketėse nurodyta, kad 
juose yra GMO, juo sudaro GMO arba jie 
yra pagaminti iš GMO.

3. I priede išvardyti terminai, jų išvestiniai 
žodžiai arba mažybinės formos, atskirai arba 
junginiuose, nevartojami ženklinti 
produktams, kurių etiketėse nurodyta, kad 
juose yra GMO, juos sudaro GMO arba jie 
yra pagaminti iš GMO arba kad produktas, 
ingredientas arba naudoti pašarai buvo tik 
užteršti GMO: GMO netoleruotini kaip 
tradicinių produktų atveju.

Pagrindimas

Kaip reikalauja suinteresuoti asmenys ir vartotojai ekologiškų produktų negalima ženklinti
klaidinančia informacija apie atsitiktinį arba tyčinių veiksmų sąlygotą GMO patekimą į 
ekologiškus produktus. Į ekologiškus produktus GMO ir atsitiktinai neturėtų patekti.
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Amendment 33
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Šiuo reglamentu netaikomi 2001 m. 
kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką1

nustatyti apribojimai.
____
1 OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Direktyva, iš dalies 
pakeista Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 
(OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

Pagrindimas

Pabrėžiamas 17 straipsnio 3 dalies pakeitimo pagrindimas ir užtikrinamas ekologiškų 
produktų kokybės skirtumas bei visiško GMO nebuvimo reikalavimas.

Pakeitimas 34
18 straipsnio 4 dalis

4. 1 dalyje nurodytų nuorodų taikymas iš 
trečiųjų šalių importuotiems produktams yra 
neprivalomas.

4. Kad Europos vartotojai rinkdamiesi ir 
suprasdami produktą nebūtų klaidinami, 
reikėtų skatinti pateikti 1 dalyje nurodytas
nuorodas iš trečiųjų šalių importuotų
produktų etiketėse.

Pagrindimas

Kaip nustatyta 28 konstatuojamoje dalyje, trečiųjų šalių suinteresuotosioms šalims siekiama 
suteikti galimybę laikytis visų ES teisėje nustatytų reikalavimų įrodant, kad jų šalyse taikomos 
lygiavertės sertifikuotos technologijos.

Pakeitimas 35
20 straipsnis

20 straipsnis Išbraukta.
Etikečių ir reklamos teiginiai

1. Bendrieji teiginiai, kad tam tikri privatūs 
arba nacionaliniai standartai yra 
griežtesni, ekologiškesni arba aukštesnės 
kokybės, negu numatyta šio reglamento 
taisyklėse arba kituose ekologiniuose 
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standartuose, negali būti naudojami 
etiketėse ir reklamoje.
Tačiau nuorodos į konkrečias tam tikriems 
produktams naudojamas gamybos būdo 
dalis gali būti naudojamos etiketėse ir 
reklamoje tik su sąlyga, kad jos patvirtintų 
tam tikrus faktus ir kitaip atitiktų 
Direktyvoje 2000/13/EB išdėstytus 
bendruosius ženklinimo etiketėmis 
reikalavimus.
2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šio straipsnio reikalavimų.
3. Pagal 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tvarką Komisija gali patvirtinti priemones, 
kad būtų laikomasi šio straipsnio.

Pagrindimas

Ekologiškų produktų gamybos nereikėtų pernelyg griežtai reguliuoti: visiškai pakanka rinkos 
taisyklių, nuorodos į tam tikriems produktams naudojamas gamybos būdo dalis vargu ar 
padės vartotojui suvokti produkto esmę ir skatins jo pasitikėjimą.

Pakeitimas 36
22 straipsnio 1 dalis

1. Pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 
nuostatas valstybės narės sudaro kontrolės 
sistemą, taikomą šios reglamento 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytai veiklai.

1. Valstybės narės sudaro 1 straipsnio 3 
dalyje nurodytai veiklai taikomą kontrolės, 
atliekamos visais ekologiško produkto 
gamybos etapais, sistemą, atitinkančią 
ekologinio žemės ūkio standartą ISO 
65/EN 45011, nustatytą pagal IFOAM 
akreditavimo kriterijus.

Pagrindimas

Reglamente Nr. 882/2004 nustatyta kontrolės sistema nėra tinkamiausias būdas įvairiems 
ekologiškų produktų kokybės standartams užtikrinti: dažni patikrinimai ir kompetentingų 
institucijų atliekamas darbas yra sveikintini, tačiau visų pirma reikėtų įvertinti, kaip 
įgyvendinamas ISO Guide 65/45011 standartas.

Pakeitimas 37
22 straipsnio 5 dalis

5. Patvirtintos kontrolės įstaigos sudaro 5. Patvirtintos kontrolės įstaigos ir 
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kompetentingai institucijai reikiamas 
sąlygas nekliudomai lankytis savo 
administracinėse ir gamybinėse patalpose ir
suteikia bet kokią informaciją ir pagalbą, 
kurių reikia kompetentingai institucijai tam, 
kad ji įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šį 
straipsnį;

atitinkami suinteresuotų šalių atstovai, 
kurių dalyvavimas šiame procese būtinas, 
bendradarbiauja su kompetentinga 
institucija ir suteikia galimybę lankytis savo 
administracinėse ir gamybinėse patalpose 
bei suteikia bet kokią informaciją ir pagalbą, 
kurių reikia kompetentingai institucijai tam, 
kad ji įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šį 
straipsnį;

Pagrindimas

Pabrėžiama suinteresuotųjų šalių dalyvavimo sprendimo priėmimo ir kontrolės procese 
svarba, atsižvelgiant į skaidrumo reikalavimus ir pažangiąją pastarųjų metų ekologinių ūkių 
praktiką.

Pakeitimas 38
24 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentinga institucija ir patvirtintos 
kontrolės įstaigos gali išduoti sertifikatus, 
įskaitant teisę naudoti atitikties ekologiniams 
standartams ženklus, ūkio subjektams, 
kuriems taikoma kontrolės sistema.

1. Kompetentinga institucija ir patvirtintos 
kontrolės įstaigos, pasikonsultavusios su 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, 
gali išduoti sertifikatus, įskaitant teisę 
naudoti atitikties ekologiniams standartams 
ženklus, ūkio subjektams, kuriems taikoma 
kontrolės sistema.

Pagrindimas

Ekologinės gamybos sektoriaus suinteresuotosios šalys reikalauja teisės dalyvauti sprendimų 
priėmimo ir naujų metodų sertifikavimo procese: Komisijos kontrolės tarnybos ir valstybių 
kompetentingos institucijos turi atsižvelgti į jų gebėjimą įvertinti novatoriškas technologijas.

Pakeitimas 39
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Pripažįstant ir pažymint, kad ekologinių 
ūkių savininkų dalyvavimas sprendimų 
priėmimo ir sertifikavimo procese svarbus, 
nuolat rengiami susitikimai su 
suinteresuotomis šalimis.

Pagrindimas

Ekologinės gamybos sektoriaus suinteresuotosios šalys reikalauja teisės dalyvauti sprendimų 
priėmimo ir naujų metodų sertifikavimo procese: Komisijos kontrolės tarnybos ir valstybių 
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kompetentingos institucijos turi atsižvelgti į jų gebėjimą įvertinti novatoriškas technologijas.

Pakeitimas 40
26 straipsnis

Pateikus prašymą, grindžiamą tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad produktas būtų pagamintas 
pagal šį reglamentą, kompetentingos 
institucijos ir kontrolės įstaigos pasikeičia 
atitinkama informacija apie atliktų kontrolių 
rezultatus su kitomis kompetentingomis 
institucijomis ir kontrolės įstaigomis. Jos 
taip pat gali keistis tokia informacija savo 
iniciatyva.

Pateikus prašymą, grindžiamą tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad produktas būtų pagamintas 
pagal šį reglamentą, kompetentingos 
institucijos, valstybių ir Europos mastu 
veikiančių sprendimų priėmimo procese 
dalyvaujančių suinteresuotų šalių atstovai 
ir kontrolės įstaigos pasikeičia atitinkama 
informacija apie atliktų kontrolių rezultatus 
su kitomis kompetentingomis institucijomis 
ir kontrolės įstaigomis. Jos taip pat gali 
keistis tokia informacija savo iniciatyva.

Pagrindimas

Žr. 24 straipsnio pakeitimo pagrindimą. Šiuo straipsniu siekiama užtikrinti, kad ekologinių 
ūkių savininkai dalyvautų minėtuose procesuose ir dalintųsi įgytomis žiniomis.

Pakeitimas 41
31 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Komitetas užtikrina, kad būtų nuolat 
konsultuojamasi ir bendradarbiaujama su 
ekologinių ūkių atstovais ir vartotojų 
atstovais siekiant nuolat įgyvendinti 3 
straipsnyje nustatytus ekologinio žemės 
ūkio tikslus, įtraukdamas juos į šio 
reglamento II antraštinėje dalyje nustatytus 
tikslus ir principus atitinkančių tinkamų 
technologijų atnaujinimo ir įgyvendinimo 
procesą.

Pagrindimas

Ekologinės gamybos sektoriaus atstovų dalyvavimas yra šio reglamento įgyvendinimo 
priemonių ypatumas: pažangioji praktika ir patirtis, įgyta taikant novatoriškus metodus ir 
technologijas, praturtins Komisijos kompetencijai priklausysiantį sprendimų priėmimo 
procesą.


