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7.1 Overall conclusion on the level of compliance achieved

2019–2021 m. DNKP 2020 m. planuota kriterijaus „Planuotų ﬁtosanitarinių tikrinimų įgyvendinimas,
siekiant išvengti karantininių kenkėjų plitimo (proc.)“ vertinimo reikšmė – 100 %. Faktinė reikšmė –
93,3 %. Įgyvendinimas – 93,3 %. Planuotos reikšmės įvykdyti nepavyko dėl COVID-19 ligos
pandeminės situacijos. Fitosanitariniai tikrinimai vykdomi kontaktiniu būdu, todėl karantino šalyje
laikotarpiu šie tikrinimai nebuvo vykdomi. Dėl sezoninės ūkio subjektų veiklos dalies patikrinimų
datų pakeisti nebuvo galima.

7.2 Oﬃcial controls
Number of operators

Number of oﬃcial controls performed

Operators authorised to issue plant
passports

108

216

Operators authorised to apply the
mark (wood packaging material, wood
or other objects)

104

108
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Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/2031 reikalavimai profesionaliems veiklos vykdytojams pradėti taikyti nuo 2019 m. gruodžio 14
d., ūkio subjektai veiklą ėmė organizuoti pagal šio reglamento nuostatas prasidėjus 2020 m. Dažniau
ūkio subjektai dėl augalo pasų surašymo kreipėsi į Nacionalinę augalų apsaugos organizaciją.
Medinės pakavimo medžiagos gamintojų veiklai sezoniškumas įtakos neturi, todėl jų veiklos
priežiūrai COVID-19 ligos pandemija reikšmingos įtakos neturėjo. Veiklos vykdytojų ir patikrinimų,
atliktų, vykdant oﬁcialiąją kontrolę, skaičius skaičiuotas ir pateiktas, atsižvelgiant į metodus,
nurodytus Europos Komisijos 2021 m. kovo 1 d. patvirtintame Komisijos pranešime dėl gairių, kaip
pildyti standartinę pavyzdinę formą, pateiktą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/723,
kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 taikymo taisyklės,
susijusios su standartine pavyzdine forma, naudotina valstybių narių teikiamose metinėse
ataskaitose, priedo 4 punkto a ir b papunkčiuose.

7.4 Non-compliances and Actions/measures
Actions/measures
Detected
during
oﬃcial
controls
performed

Total
number
of
controlled
operators

Number of
controlled
operators
where noncompliances
were
detected

Administrative

Judicial

Operators authorised to issue
plant passports

0

0

0

0

0

Operators authorised to apply
the mark (wood packaging
material, wood or other
objects)

6

104

6

6

Fraudulent and deceptive practices
Nenustatyta

7.5 Comment box
Patikrintų veiklos vykdytojų, kuriems nustatyta reikalavimų nesilaikymų atvejų, skaičius nurodytas
remiantis planinių ir neplaninių veiklos vykdytojų patikrinimo rezultatais. 2020 m. patikrinimų metu
buvo užﬁksuoti 6 veiklos vykdytojų, įgaliotų ženklinti ženklu (medinę pakavimo medžiagą, medieną
ar kitus objektus), vykdomos veiklos neatitikimai. Vadovaujantis Leidimų ženklinti medinę pakavimo
medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną išdavimo bei medinės pakavimo medžiagos ir (arba) jai
gaminti skirtos medienos terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-408 „Dėl Leidimų
ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną išdavimo bei medinės
pakavimo medžiagos ir (arba) jai gaminti skirtos medienos terminio apdorojimo, ženklinimo ir
tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“, veiklos vykdytojams buvo nustatytas terminas
neatitikimams pašalinti. Neatitikimai pašalinti per nustatytą terminą. Reikalavimų nesilaikymo
atvejų, nustatytų, vykdant oﬁcialiąją kontrolę, skaičius ir administraciniai veiksmai ir (ar) priemonės
skaičiuotas ir pateiktas, atsižvelgiant į metodus, nurodytus Europos Komisijos 2021 m. kovo 1 d.
patvirtintame Komisijos pranešime dėl gairių, kaip pildyti standartinę pavyzdinę formą, pateiktą
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/723, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su standartine pavyzdine forma, naudotina
valstybių narių teikiamose metinėse ataskaitose, priedo 4 punkto c ir d papunkčiuose.
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