
Uusi luomun perusasetus (EU) 2018/848 (sovelletaan 1.1.2022 lähtien) 
  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 

  

Muuttavat/Täydentävät delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset: 
  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1693, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun 
asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden 
mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta 
   

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/427, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tiettyjen 

yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen osalta 
 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2020, tietyistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamissäännöistä siirtymäkausien takautuvaan 
hyväksymiseen tarvittavien asiakirjojen, luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon ja jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen osalta 
   
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2042 annettu 11 päivänä joulukuuta 2020, 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/464 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sen soveltamispäivästä ja 
tietyistä luonnonmukaisesta tuotannosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/848 soveltamisen kannalta merkityksellisistä muista päivämääristä 
  
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1794, annettu 16 päivänä syyskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
siirtymävaiheen ja muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytöstä 
  
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2146, annettu 24 päivänä syyskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä luonnonmukaista tuotantoa koskevien 
poikkeuksellisten tuotantosääntöjen osalta 
  
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/642, annettu 30 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen III muuttamisesta tiettyjen luonnonmukaisesti tuotettujen 
tuotteiden merkinnöissä annettavien tietojen osalta  
 
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/269, annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, delegoidun asetuksen (EU) 

2020/427 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2018/848 liitteessä II oleviin luonnonmukaisten tuotteiden tiettyihin yksityiskohtaisiin tuotantosääntöihin 

tehtyjen muutosten soveltamispäivästä 

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/715, annettu 20 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta toimijaryhmiä koskevien vaatimusten osalta  
 
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/771, annettu 21 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä vahvistamalla erityisperusteet ja -edellytykset 
kirjanpitoasiakirjojen tarkastuksille luonnonmukaisen tuotannon ja toimijaryhmien virallisen valvonnan 
yhteydessä 
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/772, annettu 10 päivänä toukokuuta 2021, 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/977 muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon 
valvontaan liittyvien väliaikaisten toimenpiteiden ja erityisesti niiden soveltamisajan osalta 
   
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/716, annettu 9 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta idätettyjä siemeniä ja salaattisikurin kerien 
luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen sekä eräiden vesiviljelyeläinten rehun ja loiskäsittelyjen 
osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
   
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/279, annettu 22 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
luonnonmukaisen tuotannon jäljitettävyyden varmistavien tarkastusten ja muiden toimenpiteiden sekä 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
  
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1006, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon sääntöjen noudattamista 
osoittavan sertifikaatin mallin osalta  
  
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021, tiettyjen 
luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden 
laatimisesta 
   
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1189, annettu 7 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyyn sukuun tai lajiin 
kuuluvan luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tuotantoa ja kaupan pitämistä 
koskevista säännöistä  
  
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1325, annettu 10 päivänä elokuuta 2021, 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/977 muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon 
valvontaan liittyvien väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisajan osalta 
   
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1342, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat tietoja, jotka kolmansien 
maiden sekä valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on toimitettava niiden luonnonmukaisesti 
tuotetuille tuontituotteille neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
antaman hyväksynnän valvontaa varten, sekä valvontaa varten toteutettavia toimenpiteitä 
 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1378, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, luonnonmukaisten ja 
siirtymävaiheen tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, 
toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen 
valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti 

  
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1691, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon toimijoiden 
kirjanpitovaatimusten osalta 
   
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1697, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta niiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten 
hyväksymiskriteerien osalta, jotka ovat toimivaltaisia tekemään luonnonmukaisia tuotteita koskevia 
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tarkastuksia kolmansissa maissa, ja niiden hyväksynnän peruuttamisen osalta (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) 
   
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1698, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä niiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten 
hyväksymistä koskevilla menettelyvaatimuksilla, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkastuksia 
luonnonmukaisiksi sertifioiduille toimijoille ja toimijaryhmille ja luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille 
kolmansissa maissa, sekä kyseisiin valvontaviranomaisiin ja tarkastuslaitoksiin kohdistettavaa valvontaa ja 
näiden suorittamia tarkastuksia ja muita toimia koskevilla säännöillä (ETA:n kannalta merkityksellinen 
teksti) 

  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1849, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, tietyistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamissäännöistä siirtymäkausien takautuvaan 
hyväksymiseen tarvittavien asiakirjojen, luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon ja jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/464 tiettyjen kielitoisintojen 
oikaisemisesta 
   
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1935, annettu 8 päivänä marraskuuta 2021, 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/723 muuttamisesta vakiomallilomakkeen avulla toimitettavien 
luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjä koskevien tietojen 
osalta 
   
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2119, annettu 1 päivänä joulukuuta 2021, tiettyjä toimijoilta ja 
toimijaryhmiltä vaadittavia kirjanpitoasiakirjoja ja ilmoituksia sekä sertifikaattien myöntämiseen käytettäviä 
teknisiä keinoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2018/848 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 muuttamisesta 
kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille annettavan sertifikaatin myöntämisen osalta 
   
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2304, annettu 18 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä säännöillä sellaisen viennissä käytettävän 
lisäsertifikaatin myöntämisestä, jolla todistetaan, ettei luonnonmukaisten eläintuotteiden tuotannossa ole 
käytetty antibiootteja 
   
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2306, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä virallista valvontaa koskevilla säännöillä unioniin 
tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden lähetysten sekä 
tarkastussertifikaatin osalta 
  
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2307, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, unioniin tuotaviksi 
tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden osalta vaadittavia asiakirjoja ja 
ilmoituksia koskevista säännöistä 
   
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2325, annettu 16 päivänä joulukuuta 2021, sellaisten 
kolmansien maiden luettelon sekä sellaisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon 
vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/848 mukaisesti, joille on 
myönnetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla luonnonmukaisten 
tuotteiden unioniin tuontia koskeva hyväksyntä 
  
Lisäksi asetus luomutuotteiden tuontivalvonnasta 

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2305, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, asetuksen (EU) 2017/625 
täydentämisestä säännöillä siitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin luonnonmukaiset tuotteet ja 
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siirtymävaiheen tuotteet vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla, tällaisten tuotteiden 
virallisen valvonnan suorittamispaikasta sekä komission delegoitujen asetusten (EU) 2019/2123 ja (EU) 
2019/2124 muuttamisesta 


