
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/269 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427 w odniesieniu do daty rozpoczęcia 
stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów 
ekologicznych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produk
cji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szcze
gólności jego art. 12 ust. 2 lit. e), art. 14 ust. 2 lit. c) oraz art. 15 ust. 2 lit. a) i d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i związany z nią kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego w rozporzą
dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 (2) przesunięto o jeden rok datę rozpoczęcia stosowania 
rozporządzenia (UE) 2018/848 oraz inne powiązane daty, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/848. 

(2) Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/427 (3) zmieniono rozporządzenie (UE) 2018/848 w odniesie
niu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych. W celu zapewnienia 
pewności prawa te przepisy dotyczące produkcji powinny być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporzą
dzenia (UE) 2018/848. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427. 

(4) Ponieważ niniejsze rozporządzenie musi być stosowane w trybie pilnym, powinno ono wejść w życie w dniu jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i być stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/427 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. 

(1) Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 

2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowa
nia oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu (Dz.U. L 381 z 13.11.2020, s. 1). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów 
ekologicznych (Dz.U. L 87 z 23.3.2020, s. 1). 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/24                                                                                                                                           22.2.2021   



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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