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ES auditoriai nagrinėja ekologinio maisto produktų 
kontrolės sistemą 
Europos Audito Rūmai šiuo metu atlieka ekologinio maisto produktų patikrų Europos Sąjungoje auditą. 
Auditoriai nagrinės ekologinių produktų gamybai, perdirbimui, paskirstymui ir importui taikomos 
kontrolės sistemas. Jie bandys įvertinti, ar vartotojai šiuo metu gali labiau pasitikėti tuo, kad produktai 
yra iš tikrųjų ekologiniai, nei jie galėjo tuo pasitikėti, kai buvo vykdomas ankstesnis šio sektoriaus auditas 
2012 metais. Auditoriai taip pat paskelbė informacinį dokumentą apie ES ekologinio maisto kontrolės 
sistemą, skirtą tiems, kas šia tema domisi.  

Ekologinių produktų gamyba yra toks maisto ir kitų produktų gamybos būdas, kurį taikant laikomasi 
natūralių gyvavimo ciklų. Ekologinis produktų pobūdis yra tikrinamas remiantis sertifikavimo sistema, kuri 
yra nustatyta ES teisės aktuose ir prižiūrima Komisijos. Šią sistemą įgyvendina valstybės narės, o patikras 
vykdo tiek viešosios, tiek privačios įmonės.  

ES ekologinių produktų rinkos mažmeninė prekyba per 2010–2015 metus padidėjo 54 %. Bendras 
ekologinio ūkininkavimo plotas Europos Sąjungoje per tą patį laikotarpį padidėjo 21 %. Ekologinių produktų 
importas per 2012–2015 metus išaugo 32 %. Nepaisant to, kad ekologinių produktų kaina yra didesnė nei 
įprastu būdų pagamintų produktų, rinka nepatenkina paklausos ir tai, kad vartotojai sutinka mokėti didesnę 
kainą, gali paskatinti sukčiavimą prekiaujant tariamai ekologiniais produktais.  

„Didžiausias sunkumas, su kuriuo susiduria ekologinių produktų sektorius yra užtikrinti stabilų tiekimo ir 
paklausos augimą, tuo pat metu išlaikant vartotojų pasitikėjimą, – pareiškė už ataskaitą atsakingas 
Europos Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis. 

Pagal bendrą žemės ūkio politiką sertifikuoti ekologiniai ūkininkai gauna „žalinimo“ išmokas. Ekologiniai 
ūkininkai taip pat gali gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai tiek už perėjimą prie 
ekologinio ūkininkavimo, tiek už pačią ekologinio ūkininkavimo veiklą. Bendras šio fondo įnašas į ekologinio 
ūkininkavimo išmokas 2014–2020 m. laikotarpiu sudaro 6,5 milijardo eurų. 

Tikimasi, kad audito ataskaita bus paskelbta 2019 m. pradžioje. Ji bus viena iš keleto įvairiems maisto 
grandinės aspektams skirtų Europos Audito Rūmų ataskaitų, susijusių su maisto atliekomis (paskelbta 
2017 m. sausio mėn.), gyvūnų gerove (šiuo metu rengiama) ir maisto sauga (šiuo metu rengiama). 

http://www.eca.europa.eu/
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Pastabos leidėjams 

ES Reglamentu Nr. 834/2007 sukuriamas ekologinės gamybos tvaraus vystymosi pagrindas, kartu 
užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą, sąžiningą konkurenciją ir vartotojų pasitikėjimą bei apsaugant 
vartotojų interesus. Ūkininkai ir kiti veiklos vykdytojai gali gauti ES lėšų ekologiniam ūkininkavimui pagal 1 ir 
2 bendros žemės ūkio politikos ramsčius. 

Paskutinė ES auditorių ataskaita šia tema buvo Specialioji ataskaita Nr. 09/2012 „Ekologinių 
produktų gamybai, perdirbimui, paskirstymui ir importui taikomos kontrolės sistemos auditas“. 
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