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Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: mahepõllumajanduslike 
toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuete muudatuste kohaldamise 
alguskuupäev 
Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 4. detsembri 2020. aasta 
delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/427 seoses 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisas esitatud 
mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuete muudatuste 
kohaldamise alguskuupäevaga (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2020)08462),

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2020. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa 
Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 14. jaanuari 2021. aasta kirja 
komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust 
(EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja 
mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega muudetakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 834/20071, eriti selle artikli 12 lõike 2 punkti e, artikli 14 
lõike 2 punkti c ning artikli 15 lõike 2 punkte a ja d,

– võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

A. arvestades, et praeguse COVID-19 pandeemia ja sellest tulenevate ulatuslike 
liikumispiirangute tõttu on kõik liikmesriigid ja nende põllumajandustootjad 
erakordsetes raskustes;

B. arvestades, et määruse (EL) 2018/848 kohaldamise alguskuupäev, milleks esialgu oli 
määratud 1. jaanuar 2021, lükati hiljuti määrusega (EL) 2020/1693 edasi 1. jaanuarile 
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2022;

C. arvestades, et delegeeritud määruse eesmärk on viia komisjoni delegeeritud määruse 
(EL) 2020/4271 kohaldamise alguskuupäev kooskõlla määruse (EL) 2018/848 
kohaldamise muudetud alguskuupäevaga;

D. arvestades, et segaduse vältimiseks ja mahepõllumajandussektori õiguskindluse 
tagamiseks on äärmiselt oluline kiirendada delegeeritud määruse jõustumist;

1. teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

1 Komisjoni 13. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/427, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa seoses 
mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuetega (ELT L 87, 
23.3.2020, lk 1).


