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ŇTOMONES 

Gerbiamas Pirmininke, 

š. m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas susipažino su 

Europos Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologines 

gamybos ir ekologinių produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (toliau - Pasiūlymas). 

Norėčiau Jus infonnuoti, kad Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas šiuo 

klausimu priėmė nuomonę, kad Pasiūlymas turės reikšmingą ir galimai neigiamą poveikį Lietuvos 

ekologinės gamybos sektoriui, todėl būtina atsižvelgti j numatomų įtvirtinti reikalavimų 

proporcingumą ir tinkamą jų subalansavimą vartotojų ir gamintojų atžvilgiu. Taip pat labai svarbu, 

kad siūlomi griežtesni ekologinio ūkininkavimo reikalavimai netaptų vienu iš ekologinės gamybos 

tęstinumo rizikos faktorių ir nepaskatintų ūkininkų nutraukti ekologinės gamybos, Ypatingai 

akcentuojame ir pasisakome prieš reikalavimą visoje valdoje vykdyti tik ekologinę gamybą, 

įvertinus tai, kad didelė dalis Lietuvos ir kai kurių kitų ES valstybių narių ūkių vykdo mišrią 

(augalininkystės ir gyvulininkystės) gamybą ir nuomos pagrindais valdo žemę. 

PRIDEDAMA. Europos reikalų komiteto 2014 m. spalio 8 d. nuomonė dėl Pasiūlymo, 

2 lapai. 

Pagarbiai 

Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas 

Kontaktams: J.Šedauskienė, tel. (8-5) 239 68 60, faks. (8 5) 239 6409, el. p. 
iolita.sedauskiene@lrs.lt 



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 
EUROPOS REIKALŲ KOMITETAS 

NUOMONĖ 
DĖL PASIŪLYMO DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO 

DĖL EKOLOGINĖS GAMYBOS IR EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ ŽENKLINIMO, 
KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS (ES) NR. XXX/XXX [OFICIALIOS KONTROLĖS REGLAMENTAS] 
IR PANAIKINAMAS TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 834/2007 

-

Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas, 

išnagrinėjęs Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

dėl ekologinės gamybos ir ekologinių produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (toliau - Pasiūlymas), kuriuo siekiama 

sugriežtinti dabar galiojančius ekologinio ūkininkavimo reikalavimus; 

įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės poziciją dėl Pasiūlymo; 

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto 2014 m. rugsėjo 24 d. 

išvadoje Nr. 110-P-37 išdėstytą šio komiteto nuomonę dėl Pasiūlymo; 

pritardamas Pasiūlymo tikslui padidinti vartotojų pasitikėjimą ekologiškais produktais; 

palaikydamas siūlymą kontroliuoti ūkius pagal rizikos mastą, nes tai leistų mažinti 

administracinę naštą tiek ūkiams, tiek kontrolės institucijoms, ir 

nuosekliai laikydamasis pozicijos, kad sprendimai deleguotaisiais teisės aktais turėtų būti 

priimami tik tuomet, kai siekiama atlikti procedūrinius, techninius ir/arba neesminius teisės akto 

pakeitimus; 

laikosi nuomonės, kad 

1. Pasiūlymas turės reikšmingą ir galimai neigiamą poveikį Lietuvos ekologinės gamybos 

sektoriui, todėl būtina atsižvelgti į numatomų įtvirtinti reikalavimų proporcingumą ir tinkamą jų 

subalansavimą vartotojų ir gamintojų atžvilgiu. 



2. Labai svarbu, kad siūlomi griežtesni ekologinio ūkininkavimo reikalavimai netaptų vienu iŠ 

ekologinės gamybos tęstinumo rizikos faktorių ir nepaskatintų ūkininkų nutraukti ekologinės 

gamybos. Ypatingai akcentuojame ir pasisakome prieš reikalavimą visoje valdoje vykdyti tik 

ekologinę gamybą, įvertinus tai, kad didelė dalis Lietuvos ir kai kurių kitų ES valstybių narių ūkių 

vykdo mišrią (augalininkystės ir gyvulininkystės) gamybą ir nuomos pagrindais valdo žemę. 

Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas 
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