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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2042
av den 11 december 2020
om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/464 vad gäller datumet för tillämpning och vissa
andra datum som är relevanta för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/848 om ekologisk produktion
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt
artiklarna 10.6, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3 och 26.7 d, och
av följande skäl:
(1)

På grund av covid-19-pandemin och den folkhälsokris som pandemin har lett till föreskrivs i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2020/1693 (2) att tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2018/848 ska senareläggas
med ett år, liksom andra datum som anges i förordning (EU) 2018/848.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/464 (3) fastställs vissa tillämpningsföreskrifter för förordning
(EU) 2018/848, i synnerhet vad gäller de handlingar som krävs för retroaktivt godkännande av perioder för
omställning, produktion av ekologiska produkter och information som ska tillhandahållas av medlemsstaterna. Av
rättssäkerhetsskäl bör dessa regler tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

(3)

Det är därför nödvändigt att anpassa tillämpningsdatumet för genomförandeförordning (EU) 2020/464 och vissa
andra datum som anges där till tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2018/848.

(4)

Genomförandeförordning (EU) 2020/464 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Mot bakgrund av behovet att omedelbart ge den ekologiska sektorn rättslig säkerhet i fråga om tillämpningsdatumet
för genomförandeförordning (EU) 2020/464, bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genomförandeförordning (EU) 2020/464 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 25.4 ska andra meningen ersättas med följande:
(1) EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1693 av den 11 november 2020 om ändring av förordning (EU) 2018/848 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i
den förordningen, EUT L 381, 13.11.2020, s. 1.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/464 av den 26 mars 2020 om vissa tillämpningsföreskrifter för Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller de handlingar som krävs för retroaktivt godkännande av perioder för
omställning, produktion av ekologiska produkter och information som ska tillhandahållas av medlemsstaterna (EUT L 98. 31.3.2020,
s. 2).
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”Den informationen ska tillhandahållas senast den 30 juni varje år och första gången senast den 30 juni 2023 avseende
år 2022.”
2. I artikel 26.1, 26.5, 26.6 och 26.7 ska orden ”senast från och med den 1 januari 2029” ersättas med orden ”senast från
och med den 1 januari 2030”.
3. I artikel 26.2, 26.3 och 26.4 ska orden ”senast från och med den 1 januari 2024” ersättas med orden ”senast från och
med den 1 januari 2025”.
4. I artikel 27 ska andra stycket ersättas med följande:
”Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2020.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

