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Neulaganje prigovora na delegirani akt: datum primjene izmjena 
određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode 
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije 
od 4. prosinca 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma 
primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u 
Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)08462 – 
2020/2902(DEA))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)08462),

– uzimajući u obzir pismo Komisije od 17. prosinca 2020. kojim od Europskog 
parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

– uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku 
Konferencije predsjednika odbora od 14. siječnja 2021.,

– uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 
2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan 
snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/20071, a posebno njezin članak 12. stavak 2. točku 
(e), članak 14. stavak 2. točku (c) i članak 15. stavak 2. točke (a) i (d),

– uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

– uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni 
razvoj,

A. budući da se zbog aktualne pandemije bolesti COVID-19 i znatnih ograničenja kretanja 
koje je ona uzrokovala sve države članice i poljoprivrednici u svima njima suočavaju s 
iznimnim poteškoćama;

B. budući da je datum početka primjene Uredbe (EU) 2018/848, prvotno utvrđen za 1. 
siječnja 2021., nedavno izmijenjen Uredbom (EU) 2020/1693 na 1. siječnja 2022.;
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C. budući da je cilj delegirane uredbe uskladiti datum primjene Delegirane uredbe 
Komisije (EU) 2020/4271 s izmijenjenim datumom primjene Uredbe (EU) 2018/848;

D. budući da, kako bi se izbjegle nejasnoće i osigurala pravna sigurnost ekološkog sektora, 
od ključne je važnosti ubrzati stupanje na snagu delegirane uredbe;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 оd 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. 
Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih 
pravila proizvodnje za ekološke proizvode (SL L 87, 23.3.2020., str. 1.).


