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Year

Have you any data to report in this period ?

2020

Yes

3.1 Overall conclusion on the level of compliance achieved

2019–2021 m. DNKP 2020 m. planuota kriterijaus „Pašarų stebėsenos mėginių, atitinkančių
nustatytus reikalavimus, dalis (proc.)“ vertinimo reikšmė – 96,3 %. Faktinė reikšmė – 96,3 %.
Įgyvendinimas – 100 %. 2020 m. atlikti 862 valstybinės veterinarinės pašarų stebėsenos mėginių
laboratoriniai tyrimai, iš jų 31 mėginys neatitiko teisės aktų reikalavimų (3,6 % ištirtų mėginių).
2019–2021 m. DNKP 2020 m. planuota kriterijaus „Pašarų ūkio subjektų kontrolės metu tikrinto
pašarų ženklinimo, atitikusio nustatytus reikalavimus, dalis (proc.)“ vertinimo reikšmė – 98,7 %.
Faktinė reikšmė – 98,9 %. Įgyvendinimas – 100 %. 2020 m. vykdant oﬁcialią kontrolę įmonėse buvo
atlikti 1780 patikrinimų dėl pašarų ženklinimo. Šių patikrinimų metu buvo nustatyta 19 neatitikimų:
10 neatitikimų – patvirtintuose pašarų ūkio subjektuose (neatitikimų nustatyta 27,8 % tikrintų
subjektų) ir 9 neatitikimai – Diagramos apie pasiektas vertinimo reikšmes pateiktos "Priedas Nr. 1
prie p. 3.1."
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3.2 Oﬃcial controls
By establishments

Number of establishments

Number of oﬃcial controls performed

Establishments approved in
accordance with Article 10 of
Regulation (EC) No 183/2005 of the
European Parliament and of the
Council

127

43

Primary producers approved in
accordance with Article 10 of
Regulation (EC) No 183/2005

0

0

Establishments registered in
accordance with Article 9 of
Regulation (EC) No 183/2005, with the
exclusion of primary production

18536

414

Primary producers registered in
accordance with Article 9 of
Regulation (EC) No 183/2005 and
complying with provisions in Annex I
to that Regulation

78665

1512

Operators (farmers) using feed

76444

1241

Operators manufacturing and/or
trading medicated feeding stuﬀs

1

2

By horizontal rule

Number of oﬃcial controls performed

Labelling of feed

1780

Traceability of feed

1780

Additives in feed (Regulation (EC) No
1831/2003 of the European Parliament
and of the Council)

133

Undesirable substances in feed
(Article 2 of Directive 2002/32/EC of
the European Parliament and of the
Council)

571

Prohibited materials in feed (Annex III
to Regulation (EC) No 767/2009 of the
European Parliament and of the
Council)

33

Medicated feeding stuﬀs (Council
Directive 90/167/EC)

39

Pesticides in feed

200

GMOs in feed

37

3.3 Comment box
Duomenys apie pašarus naudojančius veiklos vykdytojus (ūkininkus) nėra tikslūs, nes tokiai veiklai
nėra specialaus registracijos kodo ir todėl neįmanoma pateikti duomenų apie veiklos vykdytojų,
gyvūnams šerti naudojančių išskirtinai ne savo pašarus, skaičių ir jų patikrinimų skaičių. Eilutėje
pateiktas veiklos vykdytojų skaičius (76 444) ir jų patikrinimų skaičius (1 241) atitinka visų ūkių,
auginančius maistinius gyvūnus, ir jų patikrinimų skaičių. Todėl duomenys apie ūkininkus,
auginančius maistinius gyvūnus, pateikti dviejose eilutėse „Pirminiai gamintojai, registruoti pagal
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį ir atitinkantys to reglamento I priedo nuostatas“ ir
„Pašarus naudojantys veiklos vykdytojai (ūkininkai)“ (t. y. pateikti 2 kartus). Įmonių skaičius eilutėse
„Įmonės, patvirtintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 10
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straipsnį“, „Įmonės registruotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 9
straipsnį, išskyrus pirminę gamybą“, „Pirminiai gamintojai, registruoti pagal Reglamento (EB) Nr.
183/2005 9 straipsnį ir atitinkantys to reglamento I priedo nuostatas“ 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 b papunktyje. Patikrinimų, atliktų vykdant
oﬁcialiąją kontrolę, skaičius eilutėse „Įmonės, patvirtintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 straipsnį“, „Įmonės registruotos pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį, išskyrus pirminę gamybą“, „Pirminiai gamintojai,
registruoti pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį ir atitinkantys to reglamento I priedo
nuostatas“ yra pateiktas pagal pagrindinę veiklos vykdytojo veiklą (t. y. to paties veiklos vykdytojo
patikrinimai yra įrašyti tik vienoje eilutėje – pagrindinės veiklos eilutėje). Veiklos vykdytojų,
gaminančių vaistinius pašarus ir (arba) jais prekiaujantys, įmonių 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.
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3.4 Non-compliances and Actions/measures

By establishment

Detected
during
oﬃcial
controls
performed

Total number
of controlled
establishments

Number of
controlled
establishments
where noncompliances
were detected

Administrative

Judicial

Establishments approved
in accordance with Article
10 of Regulation (EC) No
183/2005

37

36

22

3

0

Primary producers
approved in accordance
with Article 10 of
Regulation (EC) No
183/2005

0

0

0

0

Establishments registered
in accordance with Article
9 of Regulation (EC) No
183/2005, with the
exclusion of primary
production

54

406

0

12

Primary producers
registered in accordance
with Article 9 of Regulation
(EC) No 183/2005 and
complying with provisions
in Annex I to that
Regulation

17

1486

0

3

Operators (farmers) using
feed

17

1218

0

3

Operators manufacturing
and/or trading medicated
feeding stuﬀs

0

0

0

0

By horizontal rule

Number of non-compliances
found

Administrative

Judicial

Product non-compliance:
Labelling/traceability of feed
placed/to be placed on the market

34

6

0

Product non-compliance: Safety of
feed placed/to be placed on the
market

21

2

Additives in feed (Regulation (EC)
No 1831/2003 of the European
Parliament and of the Council)

6

1

Undesirable substances in feed
(Article 2 of Directive 2002/32/EC
of the European Parliament and of
the Council)

2

0

Prohibited materials in feed
(Annex III to Regulation (EC) No
767/2009)

0

0

Medicated feeding stuﬀs (Council
Directive 90/167/EC)

2

0

Pesticides in feed

0

0

Unauthorised GMOs in feed

0

0

Labelling of GMOs in feed

0

0
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Fraudulent and deceptive practices
Nenustatyta.

3.5 Comment box
Duomenys apie pašarus naudojančius veiklos vykdytojus (ūkininkus) nėra tikslūs, kadangi tokiai
veiklai nėra specialaus registracijos kodo, todėl neįmanoma išﬁltruoti duomenų apie bendrą
patikrintų veiklos vykdytojų, gyvūnų šėrimui naudojančių išskirtinai ne savo pašarus, skaičių,
neatitikimų skaičių ir administracinių veiksmų skaičių. Eilutėje pateiktas veiklos vykdytojų bendras
patikrinimų skaičius (1218), neatitikimų skaičius (17) ir administracinių veiksmų skaičius (3)
taikomas visiems maistinius gyvūnus auginantiems ūkiams. Duomenys apie ūkininkus, auginančius
maistinius gyvūnus, pateikti dviejose eilutėse: „Pirminiai gamintojai, registruoti pagal Reglamento
(EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį ir atitinkantys to reglamento I priedo nuostatas“ ir „Pašarus
naudojantys veiklos vykdytojai (ūkininkai)“ (t. y. pateikti 2 kartus). Nustatytų reikalavimų nesilaikymo
atvejų, vykdant oﬁcialiąją kontrolę, ir administracinių veiksmų ir (ar) priemonių skaičius eilutėse
„Įmonės, patvirtintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 10
straipsnį“, „Įmonės registruotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 9
straipsnį, išskyrus pirminę gamybą“, „Pirminiai gamintojai, registruoti pagal Reglamento (EB) Nr.
183/2005 9 straipsnį ir atitinkantys to reglamento I priedo nuostatas“ yra pateiktas pagal pagrindinę
veiklos vykdytojo veiklą (t. y. to paties veiklos vykdytojo reikalavimų nesilaikymai ir administraciniai
veiksmai yra įrašyti tik vienoje eilutėje – pagrindinės veiklos eilutėje). Veiklos vykdytojų, gaminančių
vaistinius pašarus ir (arba) jais prekiaujančių, nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejų, vykdant
oﬁcialiąją kontrolę, ir administracinių veiksmų ir (ar) priemonių 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 c ir d papunkčiuose.

Attachments

File Name :

Yes

Priedas_Nr_1_prie_p_3_1.pdf
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1.9.1

SANTE Data Collection Platform - PRODUCTION • Contact us at SANTE-XMLGATE3@ec.europa.eu

20210810-PMAUHJBE, output on 2021/09/06 15:39 (Europe/Luxembourg)

Page 6/6

