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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

1.1. Motivering en doel van het voorstel 
De afgelopen tien jaar heeft de markt voor biologische producten een dynamische ontwikkeling 
meegemaakt die werd aangedreven door een sterke toename van de vraag. Op wereldschaal is de markt 
voor biologische voeding momenteel vier keer groter dan in 1999. Het biologische productieareaal in 
de Europese Unie (Unie) is verdubbeld. Elk jaar wordt 500 000 ha grond omgeschakeld naar de 
biologische productie. Probleem is dat noch het interne aanbod, noch het wetgevingskader gelijke tred 
met de marktexpansie heeft gehouden. Zo wordt in de productievoorschriften onvoldoende rekening 
gehouden met de zorgen en verwachtingen van de consument in het bijzonder en de burger in het 
algemeen, zijn de etiketteringsvoorschriften erg ingewikkeld, en blijken er gaten te zitten in het 
controlesysteem en de handelsregeling. Bovendien is de wetgeving verre van eenvoudig en legt zij 
zoveel administratieve taken op dat kleine landbouwers die eventueel deelname aan de biologische 
regeling van de Unie zouden overwegen, worden afgeschrikt. Een aantal uitzonderingen die nodig 
waren voor de ontwikkeling van de sector, lijkt niet langer gerechtvaardigd. 

Dit voorstel moet de wetgeving over de biologische productie verbeteren, door: 

(1) factoren die de duurzame ontwikkeling van de biologische productie in de Unie 
belemmeren, uit de weg te ruimen, 

(2) billijke concurrentie voor landbouwers en marktdeelnemers te garanderen en de interne 
markt in de gelegenheid te stellen zich efficiënter te ontwikkelen, 

(3) het vertrouwen van de consument in biologische producten op peil te houden of te 
vergroten. 

1.2. Algemene context 
Bij de vaststelling van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en 
de etikettering van biologische producten1 heeft de Raad bepaald dat de Commissie de bij de 
toepassing van die verordening opgedane ervaring moest evalueren en vervolgens over bepaalde punten 
verslag moest uitbrengen bij het Europees Parlement en de Raad. 

Op 13 en 14 mei 2013 heeft de Raad, tijdens zijn vergadering over landbouw en visserij, naar 
aanleiding van het verslag van de Commissie2 conclusies aangenomen3 en een oproep tot zowel de 
lidstaten als de Commissie gedaan om de sector van de biologische productie op een ambitieus niveau 
te ontwikkelen door de huidige regelgeving, met het oog op beter bruikbare regels, te herzien, door 
tegelijkertijd te zorgen voor een periode van stabiliteit en zekerheid, door te streven naar verdere 
verduidelijking en door de nog onopgeloste kwesties die verder moeten worden uitgewerkt aan te 
pakken. 

De herziening van de wetgeving over de biologische productie maakt deel uit van het programma van 
de Commissie voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving4. 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering 

van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1). 
2 COM(2012) 212 definitief van 11 mei 2012 - Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

over de toepassing van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten. 

3 8906/13 AGRILEG 56 – Biologische productie: Toepassing van de regelgeving en ontwikkeling van de sector. 
4 Mededeling van de Commissie over gezonde EU-regelgeving van 12 december 2012 – COM(2012) 746. 
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Dankzij de herziening kunnen de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie in Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad worden aangepast aan het onderscheid tussen gedelegeerde en 
uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie, dat bij de artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is ingevoerd. 

1.3. Bestaande bepalingen op dit gebied 
De eerste wetgeving van de Unie over de biologische productie dateert uit 1991. Bij Verordening 
(EEG) nr. 2092/91 van de Raad werd de biologische productie aan de hand van productievoorschriften 
juridisch gedefinieerd en werden controle- en etiketteringsvereisten en regels voor de invoer van 
biologische producten vastgesteld. Hiermee werd de basis gelegd voor de bescherming van zowel 
consumenten als producenten van biologische producten tegen onrechtmatige en misleidende 
biologische claims. 

Een wijziging van die wetgeving kwam er in juni 2007, met Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad, waarin met name: 

– de biologische productie nader werd omschreven aan de hand van doelstellingen en 
beginselen, 

– de voorschriften voor de biologische productie in de Unie verder werden geharmoniseerd door 
een eind te maken aan nationale regels voor dierlijke producten, 

– de mogelijkheid tot tijdelijke afwijking van de voorschriften mogelijk werd gemaakt, 
weliswaar onder toezicht van de lidstaten (LS) en onder strikte beperkingen, 

– het biologische controlesysteem werd gekoppeld aan het in Verordening (EG) nr. 882/20045 
bedoelde systeem voor officiële controles van diervoeders en levensmiddelen, en de 
accreditering van particuliere controleorganen verplicht werd, 

– de invoerregeling werd geherstructureerd: bovenop de erkenning van derde landen voor 
gelijkwaardigheidsdoeleinden erkent de Europese Unie met het oog op gelijkwaardigheid en 
naleving controleorganen die in derde landen actief zijn. Het voorgaande systeem, waarbij de 
LS elke afzonderlijke zending moesten toestaan, werd uit de basiswetgeving geschrapt en 
wordt nu geleidelijk afgeschaft. 

1.4. Samenhang met andere beleidsgebieden 
Met dit initiatief worden de doelstellingen van de mededeling over slimme regelgeving in de Europese 
Unie nagestreefd, onder meer de vereenvoudiging van met de wetgeving gepaard gaande belasting.  

Het initiatief is in overeenstemming met het algemene kader van de Europa 2020-strategie, meer 
bepaald de prioriteit duurzame groei en de bevordering van een groenere, competitievere economie 
waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen.  

Ook spoort het met de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), die handen en 
voeten geeft aan het globale kader voor de ontwikkeling van de landbouw in de Unie in de periode 
2014-20206. De nieuwe bepalingen moeten uitmonden in een duurzaam concurrentiekader waarin de 
                                                 
5 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële 

controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).  

6 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling 
van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608); Verordening (EU) nr. 1308/2013 
van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 
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voedingproducerende sector economisch rendabel kan werken, en in een duurzaam beheer van 
natuurlijke grondgebonden hulpbronnen van de Unie, in het kader waarvan de biologische productie 
een inmiddels als essentieel erkend element vormt. 

In het voorstel is tevens rekening gehouden met het gemeenschappelijk visserijbeleid, met name wat 
betreft de aquacultuur, die een sleutelrol speelt als het erop aankomt om in een wereld waar de vraag 
naar aquatische levensmiddelen toeneemt, duurzame voedselzekerheid op de lange termijn, groei en 
werkgelegenheid te waarborgen en de druk op de wilde visbestanden te verlichten. 

Het voorstel is ook in overeenstemming met het voorstel van de Commissie voor een nieuwe 
verordening van de Raad en het Parlement inzake officiële controles7 dat de geïntegreerde benadering 
op alle gebieden die te maken hebben met de voedselketen, moet consolideren door het globale 
wetgevingskader te rationaliseren en te vereenvoudigen en tegelijkertijd te streven naar betere 
regelgeving. Met name worden de definities waar nodig afgestemd en/of verduidelijkt en wordt 
voorgesteld de nodige specifieke controlebepalingen te integreren in het eengemaakte wetgevingskader 
voor officiële controles. 

Tot slot maakt de regeling inzake de biologische productie deel uit van de kwaliteitsregelingen van de 
Unie voor landbouwproducten, samen met de regelingen betreffende geografische aanduidingen, 
gegarandeerde traditionele specialiteiten en producten uit ultraperifere en berggebieden van de Unie, 
zoals wordt onderstreept in de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het kwaliteitsbeleid ten 
aanzien van landbouwproducten, en wordt aangegeven in Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen8. 

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN 
EFFECTBEOORDELING 

2.1. Overleg 
De huidige situatie is grondig geanalyseerd op basis van de informatie die is verzameld tijdens een 
reeds hoorzittingen met de belanghebbende partijen waarvoor de Commissie meer dan 70 deskundigen 
en academici heeft uitgenodigd om de bestaande en toekomstige uitdagingen voor de sector uit en te na 
te bespreken. 
                                                                                                                                                                        

ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, 
(EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671); 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487); Verordening (EU) nr. 
1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de 
monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, 
(EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 549).  

7 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en 
van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 
1151/2012 en [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for 
the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material], en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 
2008/120/EG en 2009/128/EG (verordening officiële controles), COM(2013) 265 definitief van 6.5.2013. 

8 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake 
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1). 
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Begin 2013 heeft de Commissie het online overleg opgestart. Dit heeft ca. 45 000 antwoorden op de 
vragenlijst en bijna 1 400 spontane bijdragen opgeleverd. De meest reacties (96 %) waren afkomstig 
van Unieburgers, de resterende 4 % van belanghebbende partijen. 

Daarnaast zijn verschillende vergaderingen van de raadgevende groep biologische landbouw belegd om 
de belanghebbenden uit de sector te informeren en te consulteren over de herziening. 

Zowel lidstaten als bevoegde autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de wetgeving, werden op 
de hoogte gehouden en geraadpleegd over de technische aspecten van de herziening. 

2.2. Belangrijkste resultaten van de raadplegingen 
De respondenten die op de openbare raadpleging hebben gereageerd, maken zich voornamelijk zorgen 
over milieu en kwaliteit. Zij willen een verstrenging van de Europese biologische voorschriften en een 
harmonisering van de biologische voorschriften voor landbouwers en andere marktdeelnemers in de 
hele Unie. Bijgevolg pleit de meerderheid van hen ervoor een einde te maken aan de uitzonderingen op 
de regels. Uit de reacties blijkt dat de verwachtingen inzake residuen van niet voor gebruik in de 
biologische productie toegelaten producten en stoffen hooggespannen zijn. Het biologisch logo van de 
Europese Unie werd, als instrument om biologische producten te herkennen, op hetzelfde niveau 
geplaatst als de nationale logo's. De meeste burgers en marktdeelnemers hebben vertrouwen in het 
biologische controlesysteem, maar vinden niettemin dat het voor verbetering vatbaar is, meer bepaald 
via de invoering van elektronische certificering. Ook groepscertificering voor kleine landbouwers kan 
op de steun van de meerderheid rekenen. 

In de biologische sector bestaat een breed draagvlak voor verbetering van de wetgeving over de 
biologische productie. Ook is men het er doorgaans over eens dat de biologische productie trouw moet 
blijven aan de beginselen en doelstellingen die ervoor zijn vastgesteld, en dat een einde moet komen 
aan de uitzonderingen die op de regels worden gemaakt. 

2.3. Effectbeoordeling 
In het kader van de effectbeoordeling zijn de volgende drie alternatieve beleidsscenario's met elkaar 
vergeleken. 

– Verbeterde status quo, gebaseerd op verbeteringen en een betere handhaving van de bestaande 
wetgeving. 

– Aansturing door de markt, bedoeld om de voorwaarden te creëren die nodig zijn voor een 
dynamische respons op verdere marktontwikkelingen aan de hand van flexibeler 
voorschriften. Reeds lang bestaande uitzonderingen zouden in de productievoorschriften 
worden geïntegreerd. 

– Aansturing door beginselen, bedoeld om de biologische productie weer beter af te stemmen op 
de beginselen die eraan ten grondslag liggen en die beter in de productievoorschriften tot 
uiting zouden moeten komen. Er zou een einde worden gesteld aan uitzonderingsregels. 

Nagegaan is in hoeverre de drie beleidsopties in staat zijn om de doelstellingen van het GLB 2020, 
specifieke beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen voor de herziening te halen, en hoe 
doeltreffend en doelmatig ze zijn. Aansturing door beginselen scoort het beste op alle geëvalueerde 
criteria, gevolgd door aansturing door de markt en als laatste de verbeterde status quo. 

Van de optie aansturing door beginselen worden de volgende resultaten verwacht: 

– positieve marktvooruitzichten (dankzij het grotere consumentenvertrouwen) zullen naar 
verwachting de prijzen van biologische producten ondersteunen en nieuwkomers aantrekken, 
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– het schrappen van de uitzonderingen op de regels zou moeten bijdragen tot de ontwikkeling 
van biologische productiemiddelen, met name zaaigoed, 

– duidelijker en eenvoudiger productievoorschriften zullen de sector aantrekkelijker maken, 

– de concurrentie zal billijker worden als gevolg van verdergaande harmonisatie, duidelijker en 
eenvoudiger voorschriften en de verschuiving van gelijkwaardigheid naar naleving voor de 
erkenning van controleorganen in derde landen, 

– het vertrouwen van de consument zal toenemen als gevolg van een verbeterd controlesysteem 
en geharmoniseerde productievoorschriften waarin rekening wordt gehouden met de 
veranderende vragen van de samenleving (milieubeheersysteem voor verwerkers en 
handelaren, dierenwelzijn), 

– een risicogebaseerde benadering moet de doeltreffendheid en doelmatigheid van de controles 
verbeteren en moet, samen met een betrouwbaardere invoerregeling, fraude helpen 
voorkomen, 

– de positieve milieueffecten die samenhangen met de biologische productie, zullen worden 
benadrukt als gevolg van de afschaffing van de uitzonderingsregels, 

– het dierenwelzijn zal erop vooruit gaan dankzij de afschaffing van uitzonderingen. 

In de effectbeoordeling werd geconcludeerd dat aansturing door beginselen de voorkeur verdiende, 
mits aangevuld met de verbeteringen die in het kader van de verbeterde status quo werden voorgesteld 
en een aantal subopties. 

Bijzondere aandacht is besteed aan vereenvoudiging in het hele proces. Toepassing van de aanbevolen 
optie zal de volgende resultaten opleveren: 

– de bepalingen inzake toepassingsgebied, productievoorschriften, etikettering en controles 
zullen worden verduidelijkt, 

– inefficiënte bepalingen zullen worden geschrapt, 

– de ruimte voor de LS om uitzonderingen op de regels toe te staan, wordt beperkt, 

– de invoerregeling zal worden vereenvoudigd, 

– de voorschriften voor kleine landbouwers zullen worden vereenvoudigd, met name met de 
invoering van groepscertificering. 

Wat administratieve kosten betreft, worden met het onderhavige voorstel bovendien 37 van de 135 
informatieverplichtingen voor biologische marktdeelnemers en openbare diensten afgeschaft.  

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL 

3.1. Samenvatting van de voorgestelde maatregel 

De biologische productie moet zich blijven houden aan een reeks beginselen die nauw aansluiten bij de 
verwachtingen van de consument. 

Met het oog op de leesbaarheid zijn de specifieke productievoorschriften samengebracht in een bijlage 
bij de voorgestelde verordening. 

De productievoorschriften worden versterkt en geharmoniseerd door uitzonderingen te schrappen, 
behalve wanneer tijdelijke maatregelen nodig zijn om de biologische productie voort te zetten of 
opnieuw op te zetten in het geval van een ramp. Biologische landbouwbedrijven moeten volledig 
worden beheerd  volgens de eisen die gelden voor de biologische productie. De mogelijkheid van ex-
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post-erkenning voor de omschakelingsperiode vervalt in principe. Alle landbouwingrediënten die in de 
samenstelling van verwerkte biologische producten worden gebruikt, moeten biologisch zijn. Met 
uitzondering van micro-ondernemingen moeten andere biologische marktdeelnemers dan landbouwers 
of marktdeelnemers die zeewier of aquacultuurdieren produceren, een systeem ontwikkelen om hun 
milieuprestatie te verbeteren. 

Het controlesysteem wordt verbeterd door alle controlegerelateerde bepalingen samen te brengen in één 
wetgevingshandeling in het kader van het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake 
officiële controles en andere officiële activiteiten met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders. 
Als gevolg daarvan zullen marktdeelnemers, bevoegde autoriteiten, controleautoriteiten en 
controleorganen in de toekomst geen twee verschillende wetsteksten meer moeten toepassen voor 
controledoeleinden. 

De controleerbaarheid wordt versterkt dankzij de verduidelijking, vereenvoudiging en harmonisatie van 
de productievoorschriften en de schrapping van een reeks mogelijke uitzonderingen op die 
voorschriften. 

De mogelijkheid om bepaalde typen detailhandelaren vrij te stellen zoals bedoeld in verordening (EG) 
nr. 834/2007, heeft in de lidstaten tot uiteenlopende interpretaties en praktijken geleid en beheer, 
toezicht en controle bemoeilijkt. Daarom wordt ernaar gestreefd om deze mogelijkheid bij het 
onderhavige voorstel in te trekken. 

De risicogebaseerde benadering ten aanzien van officiële controles wordt geïntensiveerd door de in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde verplichte jaarlijkse controle op de naleving door alle 
marktdeelnemers af te schaffen. Daardoor zal de controlefrequentie middels gedelegeerde handelingen 
die overeenkomstig Verordening (EU) nr. XX/XXX (verordening officiële controles) moeten worden 
vastgesteld, kunnen worden aangepast om het mogelijk te maken marktdeelnemers met een laag 
risicoprofiel minder dan eenmaal per jaar fysiek te controleren en/of aan een lichtere jaarlijkse fysieke 
controle te onderwerpen terwijl marktdeelnemers met een hoger risico van meer nabij zouden worden 
gevolgd. Op die manier wordt de controledruk evenwichtiger over de marktdeelnemers verdeeld (met 
een lichtere last voor marktdeelnemers met een goede staat van dienst op het gebied van naleving van 
de voorschriften) en maken de bevoegde autoriteiten, de controleautoriteiten en de controleorganen 
doeltreffender en doelmatiger gebruik van de middelen. 

Om de vergoedingen die mogen worden geïnd voor de controles, transparanter te maken, worden 
specifieke bepalingen ingevoerd. De bepalingen inzake de bekendmaking van marktdeelnemers samen 
met de informatie over hun certificeringsstatus worden verscherpt. 

Voor kleinschalige landbouwers in de Unie wordt een groepscertificeringssysteem ingevoerd om de 
inspectie- en certificeringskosten en de daarmee gepaard gaande administratieve belasting te 
verminderen, de lokale netwerken te versterken, de afzetmogelijkheden te verbeteren en een gelijk 
speelveld met marktdeelnemers in derde landen te waarborgen. 

Met het oog op een betere traceerbaarheid en fraudepreventie worden specifieke bepalingen ingevoerd. 
Zo mogen marktdeelnemers voor dezelfde productgroepen in de verschillende stadia van de 
biologische keten niet door verschillende controleautoriteiten of controleorganen worden 
gecontroleerd. 

Voorts worden specifieke bepalingen ingevoerd ter harmonisering van de maatregelen die bij detectie 
van niet-toegelaten producten of stoffen moeten worden getroffen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
landbouwers hun producten niet als biologisch in de handel kunnen brengen omdat deze onbedoeld 
niet-toegelaten producten of stoffen bevatten. De Commissie kan de lidstaten toestemming verlenen om 
nationale betalingen toe te kennen ter vergoeding van het in dergelijke gevallen geleden verlies. 
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Daarnaast kunnen de lidstaten een beroep doen op de instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid om dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk te vergoeden. 

Tot slot wordt heeft het voorstel betrekking op de maatregelen die Uniewijd voor bepaalde categorieën 
van niet-nalevingen moeten worden genomen om een gelijk speelveld bij de behandeling van 
marktdeelnemers, een goede werking van de interne markt en behoud van het consumentenvertrouwen 
te garanderen zonder vooruit te lopen op onder de bevoegdheid van de lidstaten vallende vaststelling 
van sancties. 

De handelsregeling wordt aangepast om het speelveld voor de biologische marktdeelnemers van de 
Europese Unie en van derde landen gelijker te maken en het vertrouwen van de consument beter te 
waarborgen. De mogelijkheid van gelijkwaardigheidsovereenkomsten met derde landen blijft bestaan 
terwijl het systeem van unilaterale gelijkwaardigheid geleidelijk wordt afgeschaft. Voorgesteld wordt 
om van de erkenning van de controleorganen gestaffeld over te stappen naar een nalevingsregeling. 

3.2. Rechtsgrondslag  
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2. 

3.3. Subsidiariteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel 
Met het voorstel wordt beoogd een in het kader van het GLB bestaande kwaliteitsregeling te herzien. 
De Unie is samen met de LS bevoegd voor het produceren en verhandelen van landbouwproducten en 
levensmiddelen op de markt van de Europese Unie en voor het waarborgen van de goede werking van 
de interne markt voor biologische producten.  

Om de vlotte ontwikkeling van de interne markt te waarborgen is een in het globale GLB ingebedde 
Uniewijde biologische regeling doeltreffender dan 28 afzonderlijke regelingen. Bovendien kan met een 
voor de hele Unie geldende regeling een krachtdadiger en samenhangender handelsbeleid worden 
gevoerd ten aanzien van de handelspartners wereldwijd, met name omdat de onderhandelingspositie 
van de Unie erdoor wordt versterkt. 

Het voorstel leidt tot verdere harmonisatie op de volgende gebieden:  

– de ruimte die de lidstaten ter beschikking staat om uitzonderingen op de regels toe te staan, wordt 
beperkt. Deze mogelijkheid werkt oneerlijke concurrentie tussen marktdeelnemers in de hand, 
knaagt aan het vertrouwen van de consument en maakt wetgeving en handel onnodig complex 
(handhavingsproblemen), 

– het feit dat dezelfde niet-naleving van de biologische wetgeving van de Unie afhankelijk van de 
lidstaat verschillende reacties kan uitlokken, leidt tot oneerlijke concurrentie en een inefficiënte 
werking van de interne markt. 

3.4. Keuze van instrumenten 
Er is gekozen voor een verordening omdat is gebleken dat de bestaande bepalingen een geschikt kader 
voor de lidstaten vormen; andere soorten maatregelen zouden niet voldoen. Een richtlijn, met de daarbij 
horende flexibelere voorschriften, zou aanleiding geven tot oneerlijke concurrentie tussen 
marktdeelnemers en tot verwarring en misleiding van de consument. Een verordening stelt de lidstaten 
een samenhangende aanpak ter hand en vermindert de administratieve belasting omdat de 
marktdeelnemers zich allemaal aan dezelfde reeks regels moeten houden. Zachte wetgeving zoals 
richtsnoeren wordt, mede vanwege de internationale context, als onvoldoende beschouwd om 
verschillen in de interpretatie en de toepassing van de regelgeving op te heffen. 
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4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING 
Krachtens het voorstel worden begrotingsmiddelen voor maatregelen op het gebied van technische 
bijstand toegewezen. Nadere gegevens over de gevolgen voor de begroting staan in het financieel 
memorandum. 

5. FACULTATIEVE ELEMENTEN: VEREENVOUDIGING 
Het voorstel maakt een en ander eenvoudiger en duidelijker en vult bepaalde lacunes in de wetgeving. 
Van de 135 verplichtingen in de vigerende wetgeving over de biologische landbouw worden er bij dit 
voorstel 37 afgeschaft. Voorts wordt voorgesteld de administratieve lasten aanzienlijk te reduceren. De 
uit het voorstel voortvloeiende gedelegeerde handelingen zullen overeenkomstig dezelfde beginselen 
worden opgesteld. 

Op het gebied van productievoorschriften wordt de situatie voor marktdeelnemers en nationale 
overheden aanzienlijk eenvoudiger omdat de ruimte van de LS om uitzonderingen toe te staan, wordt 
beperkt. Voorts wordt een aantal niet-efficiënte bepalingen afgeschaft, met name via de versterking van 
de risicogebaseerde benadering op het gebied van controles. Wat invoer betreft, zal de 
nalevingsregeling voor controleorganen het beheer voor producenten, controleorganen en de 
Commissie makkelijker maken. 

Kleine landbouwers wordt het leven danig vergemakkelijkt met de invoering van de groepscertificering 
die zal leiden tot billijker inspectie- en boekhoudingsvereisten. 

Met het voorstel wordt beoogd de wetgeving gebruiksvriendelijker te maken, met name door de 
algemene productievoorschriften zoals voorheen in het dispositief van de verordening op te nemen en 
de specifieke productievoorschriften in één bijlage bij de verordening onder te brengen. 

6. AANPASSING 
In 2010 heeft de Commissie COM(2010) 759 betreffende de aanpassing van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad aan het Verdrag van Lissabon vastgesteld. Ondanks uitvoerige besprekingen 
tijdens trilogen in 2011 en 2012 kon geen vooruitgang met het aanpassingsvoorstel worden geboekt. In 
het huidige voorstel zijn de noodzakelijke elementen van het aanpassingsvoorstel geïntegreerd, met 
inbegrip van de architectuur van de wetsbepalingen, i.e. basishandeling, gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen. Als gevolg hiervan vervalt het nut van COM(2010) 759, dat om die reden zal 
worden ingetrokken. 
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2014/0100 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad 
(verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 42, 
eerste alinea, en artikel 43, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité9, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s10, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De biologische productie is een alomvattend systeem om landbouwbedrijven te 
beheren en levensmiddelen te produceren volgens een methode die de beste milieu- en 
klimaatactiepraktijken, een hoog biodiversiteitsniveau, de instandhouding van 
natuurlijke hulpbronnen en de toepassing van strenge normen op het gebied van 
dierenwelzijn en productie combineert en is afgestemd op de vraag van een toenemend 
aantal consumenten naar producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en 
procedés. De biologische productie speelt aldus een tweeledige rol in de samenleving, 
enerzijds als leverancier aan een specifieke markt die inspeelt op de vraag van de 
consument naar biologische producten, en anderzijds als leverancier van voor het 
algemene publiek beschikbare goederen die bijdragen tot de bescherming van het 
milieu en het dierenwelzijn, alsmede tot de plattelandsontwikkeling. 

(2) Biologische producten ontlenen hun hoge kwaliteit aan de inachtneming van strenge 
gezondheids-, milieu- en dierenwelzijnsnormen bij de vervaardiging van deze 
producten. Zoals wordt onderstreept in de mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's over het kwaliteitsbeleid ten aanzien van landbouwproducten11 
maakt de regeling inzake de biologische productie deel uit van de kwaliteitsregelingen 
van de Unie voor landbouwproducten, samen met de regelingen betreffende 
geografische aanduidingen, gegarandeerde traditionele specialiteiten en producten uit 
ultraperifere gebieden van de Unie, zoals vastgesteld in respectievelijk Verordening 

                                                 
9 PB C  van , blz. . 
10 PB C  van , blz. . 
11 COM(2009) 234 definitief. 
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(EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad12 en Verordening (EU) nr. 
228/2013 van het Europees Parlement en de Raad13. In die zin worden met de 
biologische productie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
dezelfde doelstellingen nagestreefd als met alle kwaliteitsregelingen van de Unie voor 
landbouwproducten. 

(3) De inbedding van de doelstellingen van het beleid inzake de biologische productie in 
de GLB-doelstellingen houdt met name in dat landbouwers een billijke prijs moeten 
krijgen voor de naleving van de biologische productievoorschriften. Bovendien creëert 
de toenemende vraag van de consument naar biologische producten de voorwaarden 
voor een verdere ontwikkeling en expansie van de markt voor deze producten en 
bijgevolg voor een hogere vergoeding voor biologisch producerende landbouwers.  

(4) Voorts draagt het biologische productiesysteem bij tot de integratie van 
milieubeschermingsvereisten in het GLB en tot de bevordering van de duurzame 
landbouwproductie. Daarom zijn in het kader van het GLB, laatstelijk bij Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad14, maatregelen voor de 
financiële ondersteuning van de biologische productie ingevoerd en nog versterkt bij 
de recente hervorming van het rechtskader voor het plattelandsontwikkelingsbeleid, 
zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad15. 

(5) De biologische productie draagt tevens bij aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het milieubeleid van de Unie, met name die van de 
biodiversiteitstrategie voor 202016, de mededeling over groene infrastructuur17, de 
thematische strategie voor bodembescherming18 en milieuwetgeving zoals de 

                                                 
12 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake 

kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).  
13 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende 

specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23). 

14 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot 
vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 608). 

15 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 487). 

16 COM(2011) 244 final, "Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 2020". 

17 SWD(2013) 155 final, "Groene Infrastructuur (GI) – Versterking van Europa’s natuurlijke kapitaal" 
18 COM(2006) 231 final, "Thematische strategie voor bodembescherming". 
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vogelrichtlijn19, de habitatrichtlijn20, de nitratenrichtlijn21, de kaderrichtlijn water22, de 
richtlijn nationale emissieplafonds23 en de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden24.  

(6) Met het oog op de doelstellingen van het Uniebeleid inzake de biologische productie 
moet het rechtskader voor de uitvoering van dat beleid gericht zijn op het verzekeren 
van eerlijke concurrentie en een goede werking van de interne markt voor biologische 
producten, alsmede op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de 
consument in als biologisch geëtiketteerde producten. Voorts moet dit kader ervoor 
zorgen dat het beleid verder kan evolueren in overeenstemming met de productie- en 
marktontwikkelingen.  

(7) Tot de beleidsprioriteiten van de Europa 2020-strategie die zijn vastgesteld in de 
mededeling van de Commissie, getiteld "Europa 2020: Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei"25 behoort de ontwikkeling van een op kennis en 
innovatie gebaseerde concurrerende economie, de bevordering van een economie met 
veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie en de ondersteuning van de 
overschakeling naar een koolstofarme economie die efficiënt met  
hulpbronnen omgaat. Het beleid inzake de biologische productie moet de 
marktdeelnemers daarom de juiste instrumenten ter hand stellen om de herkenbaarheid 
en de afzet van hun producten te bevorderen en daarbij die producenten tegen 
oneerlijke praktijken te beschermen. 

(8) Gezien de dynamische evolutie van de biologische sector is in Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad26 bepaald dat de voorschriften van de Unie inzake de 
biologische productie in de toekomst moeten worden geëvalueerd rekening houdend 
met de ervaring die met de toepassing ervan is opgedaan. Uit deze door de Commissie 
verrichte evaluatie blijkt dat het rechtskader van de Unie voor de biologische productie 
moet worden verbeterd aan de hand van voorschriften die aansluiten op de hoge 
verwachtingen van de consument en die voldoende duidelijk zijn voor de partijen 
waarvoor zij zijn bestemd. Daarom moet Verordening (EG) nr. 834/2007 worden 
ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen 

(9) Uit de ervaring die tot dusverre met de toepassing van Verordening (EG) nr. 834/2007 
is opgedaan, blijkt dat verduidelijkt moet worden op welke producten deze 
verordening van toepassing is. In de eerste plaats moeten de in bijlage I bij het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("het Verdrag") vermelde 
landbouwproducten, inclusief aquacultuurproducten, eronder vallen. Voorts moet de 

                                                 
19 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het 

behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7). 
20 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 

en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
21 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 

verontreinigingen door nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1). 
22 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 

een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz.1). 

23 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22). 

24 Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PB 
L 309 van 24.11.2009, blz. 71). 

25 COM(2010)2020 final. 
26 Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de 

etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 
van 20.7.2007, blz. 1). 
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verordening van toepassing zijn op verwerkte landbouwproducten voor gebruik als 
levensmiddel of diervoeder, omdat het in de handel brengen van dergelijke producten 
als "biologisch" een zeer belangrijke afzetmogelijkheid voor landbouwproducten biedt 
en voor de consument zichtbaar maakt dat deze producten vervaardigd zijn met 
biologische landbouwproducten. Bovendien moet deze verordening tevens van 
toepassing zijn op bepaalde andere producten die net als verwerkte 
landbouwproducten een nauwe band met landbouwproducten hebben, en wel omdat 
die andere producten hetzij een belangrijke afzetmarkt voor landbouwproducten 
vertegenwoordigen, hetzij integraal deel uitmaken van het productieproces. Tot slot 
moet zeezout in het toepassingsgebied van deze verordening worden opgenomen, 
omdat de productie ervan aan de hand van natuurlijke technieken plaatsvindt en 
bijdraagt tot de ontwikkeling van plattelandsgebieden en dus in overeenstemming is 
met de doelstellingen van deze verordening. Omwille van de duidelijkheid moeten 
deze andere producten, die niet in bijlage I bij het Verdrag worden vermeld, in een 
bijlage bij deze verordening worden opgenomen.  

(10) Om bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening aan te vullen of te 
wijzigen, moet de Commissie worden gemachtigd om overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag handelingen vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie 
bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling 
van gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig 
en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en 
aan de Raad. 

(11) Om rekening te houden met nieuwe productiemethoden, productiematerialen of 
internationale verbintenissen, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd 
handelingen vast te stellen met betrekking tot wijziging van de lijst andere producten 
die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Alleen producten die een 
nauwe band met landbouwproducten hebben, komen in aanmerking voor opname in 
die lijst. 

(12) Omdat grootkeuken-diensten per definitie lokaal van aard zijn, worden maatregelen 
die door de lidstaten of in het kader van particuliere regelingen op dit gebied worden 
genomen, als adequaat beschouwd om de werking van de interne markt te garanderen. 
Voedsel dat door grootkeukens in hun eigen bedrijfsruimten wordt bereid, valt niet 
onder deze verordening. Producten van jacht en visserij op in het wild levende dieren 
mogen evenmin onder deze verordening vallen, aangezien het productieproces niet 
volledig kan worden gecontroleerd. 

(13) Uit onderzoeksprojecten is naar voren gekomen dat het vertrouwen van de consument 
van essentieel belang is op de markt voor biologische levensmiddelen. Op de lange 
termijn kunnen onbetrouwbare voorschriften het vertrouwen van het publiek schade 
toebrengen en tot marktfalen leiden. Daarom moet de duurzame ontwikkeling van de 
biologische productie in de Unie gebaseerd zijn op degelijke productievoorschriften 
die op Unieniveau zijn geharmoniseerd. Deze productievoorschriften moeten 
bovendien tegemoet komen aan de verwachtingen die marktdeelnemers en 
consumenten hebben ten aanzien van de kwaliteit van biologische producten en de 
naleving van de in deze verordening vastgestelde beginselen en regels. 

(14) Deze verordening moet van toepassing zijn onverminderd gerelateerde wetgeving, 
zoals op het gebied van veiligheid van de voedselketen, gezondheid en welzijn van de 
dieren, gezondheid van planten, vegetatief teeltmateriaal, etikettering en milieu. Wat 
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de toelating voor het gebruik van bepaalde producten en stoffen in de productie van 
biologische producten betreft, dient meer bepaald te worden benadrukt dat dergelijke 
producten en stoffen eerst op Unieniveau moeten worden toegelaten. Daarom moet 
deze verordening van toepassing zijn onverminderd andere specifieke Uniebepalingen 
betreffende het toelaten en het in de handel brengen van dergelijke producten en 
stoffen. 

(15) Principieel moet het op grond van de in deze verordening vervatte 
productievoorschriften verboden zijn gebruik te maken van ioniserende straling, 
genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) en producten die geproduceerd zĳn met 
of door ggo's. Aangezien de consument steeds meer begaan is met de milieueffecten 
van de verwerking en het vervoer van levensmiddelen, moeten andere biologische 
marktdeelnemers dan landbouwers en marktdeelnemers die zeewier of 
aquacultuurdieren produceren, ertoe worden verplicht hun milieuprestatie 
overeenkomstig een geharmoniseerd systeem te beheren. Om de regelgevingsdruk 
voor in Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie27 gedefinieerde micro-
ondernemingen die bij de biologische productie zijn betrokken, tot een minimum te 
beperken, dienen deze ondernemingen van toepassing van deze eis te worden 
vrijgesteld. Om de correcte toepassing van de algemene productievoorschriften te 
waarborgen, dient de Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria voor het milieubeheersysteem. 

(16) Het risico dat de biologische productievoorschriften niet worden nageleefd, wordt 
hoger ingeschat in landbouwondernemingen met eenheden die niet in het kader van de 
biologische productievoorschriften worden beheerd. Daarom moeten alle 
landbouwbedrijven in de Unie die biologisch willen worden, na een adequate 
omschakelingsperiode volledig worden beheerd overeenkomstig de eisen voor de 
biologische productie. Biologische landbouwbedrijven moeten in alle lidstaten 
dezelfde omschakelingsperiode doormaken, ongeacht of zij voordien met steun uit 
Uniemiddelen agromilieumaatregelen hebben toegepast. Voor braakliggend land hoeft 
echter geen omschakelingsperiode in acht te worden genomen. Om kwaliteit, 
traceerbaarheid, naleving van deze verordening en aanpassing aan technische 
ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd 
handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot aanvulling van de 
algemene omschakelingsregels of tot aanvulling en wijziging van de specifieke 
omschakelingsregels. 

(17) Voor de plantaardige productie, de dierlijke productie en de aquacultuurproductie 
moeten specifieke productievoorschriften worden vastgesteld, onder meer met 
betrekking tot de vergaring van wilde planten en zeewier en tot de productie van 
verwerkte levensmiddelen, verwerkte diervoeders, wijn en gist, teneinde de 
harmonisering en de inachtneming van de doelstellingen en beginselen van de 
biologische productie te garanderen. 

(18) Aangezien de biologische plantaardige productie is gebaseerd op het beginsel dat de 
planten hun voedsel vooral uit het ecosysteem van de bodem halen, mag substraatteelt 
niet worden toegelaten. Voorts moeten bij de biologische plantaardige productie 
productietechnieken worden gebruikt die elke bijdrage aan milieuvervuiling 
voorkomen of zoveel mogelijk beperken.  

                                                 
27 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). 
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(19) Wat beheer en bemesting van de grond betreft, moeten voorwaarden worden 
vastgesteld voor het gebruik van teeltpraktijken die bij de biologische plantaardige 
productie zijn toegelaten en voor het gebruik van meststoffen en 
bodemverbeteringsmiddelen. 

(20) Het gebruik van pesticiden moet aanzienlijk worden beperkt. De voorkeur moet 
worden gegeven aan maatregelen die schade door plaagorganismen en onkruid 
voorkomen via de toepassing van technieken waarbij geen 
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals vruchtwisseling. De 
aanwezigheid van plaagorganismen en onkruid moet worden gemonitord teneinde te 
beslissen of ingrijpen economisch en ecologisch gerechtvaardigd is. Het gebruik van 
bepaalde gewasbeschermingsmiddelen moet worden toegelaten indien de net 
genoemde technieken onvoldoende bescherming bieden en alleen indien die 
gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad28 zijn toegelaten na conform te zijn bevonden aan 
de doelstellingen en beginselen van de biologische productie, inclusief de restrictieve 
gebruiksvoorwaarden, en vervolgens overeenkomstig de onderhavige verordening te 
zijn toegelaten. 

(21) Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening en aanpassing aan 
technische ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot wijziging 
of aanvulling van de specifieke voorschriften voor plantaardige productie, op het 
gebied van teeltpraktijken, beheer en bemesting van de bodem, gezondheid van 
planten, beheer van plaagorganismen en onkruid, beheer van de champignonteelt en 
andere specifieke planten en systemen voor plantaardige productie, de oorsprong van 
vegetatief teeltmateriaal en de vergaring van wilde planten. 

(22) Aangezien dierlijke productie van nature uit hand in hand gaat met beheer van de 
landbouwgrond en de dierlijke mest wordt gebruikt voor de gewasproductie, moet 
niet-grondgebonden dierlijke productie worden verboden. Bij de keuze van de rassen 
moet het vermogen van de dieren om zich aan de plaatselijke omstandigheden aan te 
passen, hun levenskracht en hun ziektebestendigheid in aanmerking worden genomen, 
en moet tevens een ruime biologische diversiteit worden nagestreefd. 

(23) De huisvesting voor de biologische dierlijke productie en aquacultuurproductie, 
inclusief waar relevant het aquatische medium, moet voldoen aan de ethologische 
behoeften van de dieren. Voor sommige dieren, waaronder bijen, moeten specifieke 
huisvestingsvoorwaarden en houderijpraktijken worden vastgesteld. Deze 
voorwaarden en praktijken moeten een hoog niveau van dierenwelzijn garanderen dat 
op sommige punten verder gaat dan de dierenwelzijnsnormen van de Unie voor de 
dierlijke productie in het algemeen. In de meeste gevallen moeten de dieren permanent 
toegang hebben tot openluchtruimten om te grazen en deze openluchtruimten moeten 
in beginsel worden beheerd volgens een adequaat rotatieschema. 

(24) Om te voorkomen dat nutriënten natuurlijke hulpbronnen als grond en water 
verontreinigen, moet een maximumgrens voor de mestgift per hectare en voor de 
dierbezetting per hectare worden vastgesteld. Deze maximumgrens moet gerelateerd 
zijn aan het stikstofgehalte van de mest.  

                                                 
28 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 

betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de 
Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1). 
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(25) Verminkingen die bij de dieren stress, schade, ziekte of lijden in de hand werken, 
moeten worden verboden. 

(26) De dieren moeten, rekening houdend met hun fysiologische behoeften, worden 
gevoederd met voedermiddelen die overeenkomstig de biologische 
productievoorschriften zijn geproduceerd en bij voorkeur afkomstig zijn van het eigen 
bedrijf. Bovendien kan het nodig zijn om onder welomschreven voorwaarden bepaalde 
mineralen, spoorelementen en vitamines bij te voederen om aan de 
basisvoedingsbehoeften van de dieren te voldoen. 

(27) Maatregelen op het gebied van diergezondheid moeten vooral gebaseerd zijn op 
ziektepreventie. Bovendien moeten specifieke reinigings- en ontsmettingsmaatregelen 
worden toegepast. Het preventieve gebruik van chemisch gesynthetiseerde, 
allopathische geneesmiddelen mag in de biologische landbouw niet worden 
toegestaan, tenzij, tot een strikt minimum beperkt, om het welzijn van een ziek of 
gewond dier dat onmiddellijk zorg nodig heeft, te herstellen. Om de integriteit van de 
biologische productie voor de consument te waarborgen, moet het in dergelijke 
gevallen mogelijk zijn beperkende maatregelen te treffen, zoals verdubbeling van de 
officiële wachttijd na gebruik van deze geneesmiddelen zoals gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie. Voor de bijenteelt moeten specifieke voorschriften op het 
gebied van ziektepreventie en diergeneeskundige behandeling worden vastgesteld.  

(28) Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening en aanpassing aan 
technische ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot wijziging 
of aanvulling van de specifieke voorschriften voor dierlijke productie op het gebied 
van oorsprong van dieren, huisvesting van dieren, onder meer inzake 
minimumvloeroppervlakte van binnen- en buitenruimten en het maximumaantal dieren 
per hectare, houderijpraktijken, fokkerij/reproductie, voeder en vervoedering, 
ziektepreventie en diergeneeskundige behandeling. 

(29) Dit voorstel weerspiegelt de doelstellingen van het nieuw gemeenschappelijk 
visserijbeleid, met name wat betreft de aquacultuur, die een sleutelrol speelt als het 
erop aankomt om in een wereld waar de vraag naar aquatische levensmiddelen 
toeneemt, duurzame voedselzekerheid op de lange termijn, groei en werkgelegenheid 
te waarborgen en de druk op de wilde visbestanden te verlichten. In haar uit 2013 
daterende mededeling aan de Raad en het Europees Parlement inzake strategische 
richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU29 gaat de 
Commissie in op de belangrijkste uitdagingen voor de aquacultuur in de Unie en op de 
groeimogelijkheden voor deze sector. De biologische aquacultuur wordt er als een 
bijzonder veelbelovende sector beschreven, met concurrentievoordelen als gevolg van 
biologische certificering.  

(30) In vergelijking met de biologische landbouw en de langdurige ervaring die de 
landbouwbedrijven met deze methode hebben opgedaan, is de biologische aquacultuur 
een relatieve nieuwkomer in de biologische productie. Gezien de toenemende 
belangstelling van de consument voor biologische aquacultuurproducten is het 
waarschijnlijk dat meer en meer aquacultuureenheden op de biologische productie 
zullen overschakelen. De vooruitgang uit het oogpunt van ervaring, technische kennis 
en ontwikkeling die hiermee gepaard gaat, leidt tot verbeteringen in de biologische 
aquacultuur die hun neerslag moeten krijgen in de productievoorschriften. 

                                                 
29 COM(2013) 229 van 29.4.2013. 
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(31) Deze productievoorschriften moeten vergezeld gaan van een aantal definities op het 
gebied van aquacultuur, teneinde een uniforme interpretatie te waarborgen, 
dubbelzinnigheid te voorkomen en de eenvormige toepassing van de voorschriften 
voor de biologische productie van aquacultuurdieren en zeewier te garanderen. 

(32) Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening en aanpassing aan 
technische ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot wijziging 
of aanvulling van de specifieke voorschriften voor de zeewierproductie, onder meer 
aangaande de geschiktheid van het aquatische medium en het duurzaambeheerplan, de 
oogst van wild zeewier, zeewierteelt, groeiwerende behandelingen en reiniging van 
productieapparatuur en productievoorzieningen, met betrekking tot voorschriften tot 
aanvulling van de specifieke voorschriften voor de productie van aquacultuurdieren, 
onder meer aangaande de geschiktheid van het aquatische medium en het 
duurzaambeheerplan, de oorsprong van aquacultuurdieren, aquacultuurhouderij, 
waaronder aquatische inperkingssystemen, productiesystemen en maximale 
bezettingsdichtheid, reproductie, beheer van aquacultuurdieren, voeder en 
vervoedering, ziektepreventie en diergeneeskundige behandeling. 

(33) Marktdeelnemers die biologische levensmiddelen of diervoeders produceren, moeten 
passende procedures volgen die zijn gebaseerd op de systematische identificatie van 
cruciale verwerkingsfasen, teneinde ervoor te zorgen dat de verwerkte producten 
voldoen aan de voorschriften voor de biologische productie. Verwerkte biologische 
producten moeten worden geproduceerd aan de hand van verwerkingsmethoden die 
garanderen dat de biologische integriteit en de vitale kwaliteiten van de producten in 
alle stadia van de biologische productie bewaard blijven.  

(34) Er moeten bepalingen inzake de samenstelling van biologische verwerkte 
levensmiddelen worden vastgesteld. Deze levensmiddelen moeten voornamelijk uit 
biologische ingrediënten van agrarische oorsprong worden geproduceerd, eventueel 
aangevuld met bepaalde, in deze verordening gespecificeerde niet-biologische  
ingrediënten van agrarische oorsprong.  Bovendien mogen alleen bepaalde stoffen, die 
overeenkomstig deze verordening zijn toegelaten, worden gebruikt bij de productie 
van verwerkte biologische levensmiddelen. 

(35) Verwerkte levensmiddelen mogen alleen als biologisch product worden geëtiketteerd 
wanneer alle of nagenoeg alle ingrediënten van agrarische oorsprong biologisch zijn. 
Er moeten evenwel bijzondere etiketteringsvoorschriften worden vastgesteld voor 
verwerkte levensmiddelen die ingrediënten van agrarische oorsprong bevatten die niet 
biologisch kunnen worden verkregen, zoals producten van jacht en visserij. Bovendien 
moet het, omwille van de consumentenvoorlichting, de transparantie van de markt en 
om het gebruik van biologische ingrediënten aan te moedigen, ook mogelijk zijn om 
onder bepaalde voorwaarden naar de biologische productie te verwijzen in de lijst van 
ingrediënten. 

(36) Er moeten bepalingen worden vastgesteld betreffende de samenstelling van verwerkte 
biologische diervoeders en het gebruik van bepaalde stoffen en technieken bij de 
productie van die diervoeders. 

(37) Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening en aanpassing aan 
technische ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot wijziging 
of aanvulling van de specifieke productievoorschriften voor verwerkte levensmiddelen 
en diervoeders, meer bepaald op het gebied van de procedures, preventieve 
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maatregelen, samenstelling van de verwerkte levensmiddelen en diervoerders, 
reinigingsmaatregelen, het in de handel brengen van verwerkte producten, inclusief 
etikettering en identificatie, het scheiden van enerzijds biologische en anderzijds niet-
biologische producten, ingrediënten van agrarische oorsprong en voedermiddelen, de 
lijst van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong die uitzonderlijk 
mogen worden gebruikt voor de productie van verwerkte biologische producten, de 
berekening van het percentage ingrediënten van agrarische oorsprong en de technieken 
die bij de verwerking van levensmiddelen of diervoeders worden gebruikt. 

(38) Biologische wijn moet volledig uit biologische grondstoffen worden geproduceerd, 
eventueel met toevoeging van bepaalde overeenkomstig deze verordening toegelaten 
stoffen. Het gebruik van bepaalde oenologische procedés, processen en behandelingen 
bij de productie van biologische wijn moet worden verboden. Het gebruik van 
bepaalde andere procedés, processen en behandelingen dient onder duidelijk 
omschreven voorwaarden te worden toegelaten. 

(39) Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening en aanpassing aan 
technische ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot wijziging 
of aanvulling van de specifieke voorschriften voor de productie van wijn, op het 
gebied van oenologische procedés en beperkingen. 

(40) Gist werd oorspronkelijk niet als een ingrediënt van agrarische oorsprong in het kader 
van Verordening (EG) nr. 834/2007 beschouwd en kon bijgevolg niet in aanmerking 
worden genomen voor de agrarische samenstelling van biologische producten. 
Krachtens Verordening (EG) nr. 889/2009 van de Commissie30 moeten gist en 
gistproducten in het kader van de biologische productie echter als ingrediënten van 
agrarische oorsprong worden meegerekend, en wel met ingang van 31 december 2013 
- zodat de sector voldoende tijd had om zich aan die eis passen. Bijgevolg mogen voor 
de productie van biologische gist alleen biologisch geproduceerde substraten worden 
gebruikt en mogen alleen bepaalde stoffen worden toegelaten voor gebruik bij de 
vervaardiging van gist, gistbereidingen en gistformuleringen. Biologische gist mag 
bovendien niet samen met niet-biologische gist voorkomen in biologische 
levensmiddelen of diervoeders.  

(41) Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening en aanpassing aan 
technische ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot wijziging 
of aanvulling van de specifieke voorschriften voor biologische gist, op het gebied van 
de verwerking van gist en de bij de productie van gist gebruikte substraten. 

(42) Om rekening te houden met toekomstige behoeften aan specifieke 
productievoorschriften voor producten waarvan de productie niet valt onder een van de 
categorieën specifieke productievoorschriften als vastgesteld in deze verordening, en 
om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening, en vervolgens 
aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot specifieke 
productievoorschriften voor dergelijke producten, en de wijziging of aanvulling 
daarvan. 

                                                 
30 Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van 

bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische 
productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en 
de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008). 
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(43) Verordening (EG) nr. 834/2007 voorziet in een aantal uitzonderingen op de 
biologische productievoorschriften. Uit ervaring met de toepassing van die bepalingen 
is gebleken dat deze uitzonderingen een negatieve impact op de biologische productie 
hebben. Met name blijkt dat louter het bestaan van dergelijke uitzonderingen de 
productie van productiemiddelen in biologische vorm belet en dat het hoge niveau van 
dierenwelzijn dat met de biologische productie wordt geassocieerd, niet wordt 
gewaarborgd. Bovendien gaat met het beheer en de controle van de uitzonderingen een 
aanzienlijke administratieve belasting gepaard, zowel voor de nationale overheden als 
voor de marktdeelnemers. Tot slot heeft het bestaan van uitzonderingen de 
voorwaarden voor concurrentieverstoringen gecreëerd en het consumentenvertrouwen 
op de helling gezet. Daarom dient de ruimte om uitzonderingen op de biologische 
productievoorschriften toe te staan, verder te worden beperkt tot gevallen waarin zich 
een ramp heeft voorgedaan. 

(44) Om de voortzetting of de hervatting van de biologische productie in het geval van 
rampen mogelijk te maken, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de criteria om te bepalen wanneer een geval als ramp 
kan worden gekwalificeerd, en met betrekking tot de specifieke voorschriften voor de 
aanpak van dergelijke gevallen en voor de vereiste monitoring en verslaglegging.  

(45) In bepaalde omstandigheden kunnen biologische en niet-biologische producten samen 
worden opgehaald en vervoerd. Er moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld 
om de biologische en de niet-biologische producten tijdens de behandeling goed van 
elkaar te scheiden en vermenging te voorkomen. 

(46) Om de integriteit van de biologische productie en de aanpassing aan de technische 
ontwikkelingen te garanderen, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd 
handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften tot wijziging of aanvulling 
van de specifieke voorschriften voor ophaling, verpakking, vervoer en opslag van 
biologische producten. 

(47) Producten en stoffen als gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, 
bodemverbeteringsmiddelen, nutriënten, diervoedingscomponenten, additieven voor 
levensmiddelen of diervoeders, technische hulpstoffen en reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen, mogen in de biologische productie slechts worden gebruikt in 
een tot een minimum beperkte hoeveelheid en overeenkomstig de specifieke 
voorwaarden van deze verordening. Hetzelfde dient te gelden voor producten en 
stoffen die als levensmiddelenadditieven en technische hulpstoffen worden gebruikt 
bij de productie van verwerkte biologische levensmiddelen. Daarom moet worden 
voorzien in bepalingen inzake toekomstig gebruik van dergelijke producten en stoffen 
in de biologische productie in het algemeen en de productie van verwerkte biologische 
levensmiddelen in het bijzonder, mits daarbij de beginselen van deze verordening en 
bepaalde criteria in acht worden genomen.  

(48) Om kwaliteit, traceerbaarheid en naleving van deze verordening met betrekking tot de 
biologische productie in het algemeen en de productie van verwerkte biologische 
levensmiddelen in het bijzonder, alsmede aanpassing aan technische ontwikkelingen te 
waarborgen, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te stellen 
met betrekking tot aanvullende criteria inzake de toelating, en de intrekking van de 
toelating, voor het gebruik van producten en stoffen in de biologische productie in het 
algemeen en in de productie van verwerkte biologische levensmiddelen in het 
bijzonder, en met betrekking tot andere voorschriften voor het gebruik van dergelijke 
toegelaten producten en stoffen.  
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(49) Omdat in de regelgeving van de Unie niet is vastgesteld welke maatregelen moeten 
worden genomen bij aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen of producten in 
biologische producten, lopen de benaderingen die verspreid over de Unie zijn 
ontwikkeld en worden toegepast, uiteen. Deze situatie leidt tot onzekerheid bij de 
marktdeelnemers, de controleautoriteiten en de controleorganen. Bovendien kan ze tot 
gevolg hebben dat de marktdeelnemers in de Unie niet gelijk worden behandeld en dat 
de consumenten hun vertrouwen in biologische producten aangetast zien. Daarom 
moeten duidelijke en uniforme bepalingen worden vastgesteld om te verbieden dat 
producten waarin niet-toegelaten producten of stoffen boven bepaalde niveaus 
aanwezig zijn, als biologisch in de handel worden gebracht. Bij het bepalen van deze 
niveaus moet met name rekening worden gehouden met Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie31 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding 
voor zuigelingen en peuters.  

(50) Om de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de transparantie van het biologische 
productiesysteem en het desbetreffende etiketteringssysteem te waarborgen, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot 
specifieke criteria en voorwaarden om voor de aanwezigheid van niet-toegelaten 
producten en stoffen in producten maximumniveaus te bepalen en toe te passen bij 
overschrijding waarvan deze producten niet als biologisch in de handel mogen worden 
gebracht, alsmede met betrekking tot het bepalen van die niveaus en de aanpassing 
ervan in het licht van technische ontwikkelingen.   

(51) De biologische productie is gebaseerd op het algemene beginsel dat het gebruik van 
externe productiemiddelen moet worden beperkt. Landbouwers moeten maatregelen 
nemen om het risico van verontreiniging door niet-toegelaten producten of stoffen te 
voorkomen. Toch kunnen zich ondanks dergelijke maatregelen gevallen voordoen 
waarin landbouwers hun landbouwproducten niet als biologisch in de handel kunnen 
brengen omdat deze onbedoeld niet-toegelaten producten of stoffen bevatten. Daarom 
dient de Commissie de mogelijkheid te krijgen om de lidstaten overeenkomstig 
artikel 42 van het Verdrag toe te staan nationale betalingen toe te kennen als 
vergoeding voor het in dergelijke gevallen geleden verlies. Daarnaast kunnen de 
lidstaten een beroep doen op de instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid om dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk te vergoeden. 

(52) De etikettering van landbouwproducten en levensmiddelen dient in overeenstemming 
te zijn met de algemene voorschriften van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad32, met name de bepalingen die verwarring of 
misleiding van de consument moeten voorkomen. Daarbovenop moeten specifieke 
bepalingen over de etikettering van biologische producten worden vastgesteld in de 
onderhavige verordening. Deze moeten strekken tot bescherming van de belangen van 
zowel marktdeelnemers (correcte identificatie van hun producten op de markt en 
billijke concurrentievoorwaarden) als consumenten (de juiste informatie om met 
kennis van zaken een keuze te maken). 

                                                 
31 Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen op 

basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16). 
32 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen 
(EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG 
van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 
2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie 
(PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18). 
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(53) De termen waarmee biologische producten worden aangeduid, moeten in de hele Unie 
en ongeacht de gebruikte taal worden beschermd om te voorkomen dat zij worden 
gebruikt bij de etikettering van niet-biologische producten. Deze bescherming moet 
tevens gelden voor de gebruikelijke afleidingen of verkleinwoorden van deze termen, 
ongeacht of deze alleen of in combinatie worden gebruikt. 

(54) Omwille van de duidelijkheid voor de consument op de hele interne markt moet het 
gebruik van het logo voor de biologische productie van de Europese Unie verplicht 
worden gesteld voor alle voorverpakte biologische levensmiddelen die in de Unie 
worden geproduceerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn het EU-logo vrijwillig te 
gebruiken voor niet-voorverpakte biologische producten die in de Unie zijn 
geproduceerd en voor biologische producten die uit derde landen zijn ingevoerd. Het 
model van het logo voor de biologische productie van de Europese Unie moet in deze 
verordening worden opgenomen.  

(55) Om de consument niet te misleiden ten aanzien van het biologische karakter van het 
hele product, dient het gebruik van dat logo evenwel te worden beperkt tot producten 
die uitsluitend of bijna uitsluitend biologische ingrediënten bevatten. Derhalve mag 
het gebruik ervan niet worden toegestaan voor de etikettering van 
omschakelingsproducten of verwerkte levensmiddelen waarvan minder dan 95 % van 
de ingrediënten van agrarische oorsprong biologisch zijn. 

(56) Om verwarring bij de consument over de al dan niet uniale oorsprong van het product 
te voorkomen, moet bij gebruik van het logo voor de biologische productie van de 
Europese Unie de consument worden geïnformeerd over de plaats waar de agrarische 
grondstoffen waaruit het product is samengesteld, zijn geteeld. In dit verband moet de 
mogelijkheid worden geboden om op het etiket van producten van de biologische 
aquacultuur te verwijzen naar aquacultuur in plaats van naar landbouw. 

(57) Om de consument duidelijkheid en adequate informatie te verschaffen, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot de 
aanpassing van de in deze verordening opgenomen lijst met termen inzake de 
biologische productie, met betrekking tot specifieke etiketterings- en 
samenstellingsvoorschriften voor diervoeders en de ingrediënten daarvan, met 
betrekking tot aanvullende voorschriften inzake etikettering en het gebruik van andere 
aanduidingen dan het logo voor de biologische productie van de Europese Unie zoals 
bepaald in deze verordening, en met betrekking tot de wijziging van het logo voor 
biologische productie van de Europese Unie en de desbetreffende regels.  

(58) De biologische productie is alleen geloofwaardig als zij wordt geflankeerd door 
doelmatige verificaties en controles in alle stadia van de productie, de verwerking en 
de distributie. Om de naleving van de voorschriften inzake de biologische productie en 
de etikettering van biologische producten te verifiëren, moeten voor de biologische 
productie officiële controles of andere officiële activiteiten worden verricht 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. (XXX/XXXX) van het Europees Parlement en 
de Raad33. 

                                                 
33 Verordening (EU) nr. (XXX/XXXX) van het Europees Parlement en de Raad van [...] betreffende 

officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de 
levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, 
plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en [….]/2013 [Office of Publications, 
please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating 
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(59) Om naleving van de specifiek voor de biologische productie geldende voorschriften te 
garanderen, moeten specifieke eisen worden vastgesteld. Met name moeten bepalingen 
worden vastgesteld voor de melding van de activiteiten van de marktdeelnemers en 
voor een certificeringssysteem om de marktdeelnemers te identificeren die de 
voorschriften inzake de biologische productie en de etikettering van biologische 
producten in acht nemen. Deze bepalingen moeten tevens van toepassing zijn op 
subcontractanten van de betrokken marktdeelnemers. De transparantie van het 
certificeringssysteem moet worden gewaarborgd door de lidstaten te verplichten tot 
bekendmaking van de lijst van marktdeelnemers die hun activiteiten hebben gemeld, 
en van eventuele vergoedingen die kunnen worden geïnd in verband met de controles 
op de naleving van de biologische productievoorschriften.  

(60) Voor individuele kleine landbouwers in de Unie vallen de inspectiekosten en de 
administratieve lasten die met biologische certificering gepaard gaan, 
verhoudingsgewijs hoog uit. Daarom dient een groepscertificeringssysteem te worden 
ingevoerd om de inspectie- en certificeringskosten en de daarmee gepaard gaande 
administratieve lasten te verminderen, de lokale netwerken te versterken, betere 
afzetmogelijkheden te bevorderen en een gelijk speelveld met marktdeelnemers in 
derde landen te waarborgen. Met het oog daarop moet het begrip "groep 
marktdeelnemers" worden ingevoerd en gedefinieerd.  

(61) Om de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de transparantie van het biologische 
productiesysteem en het desbetreffende etiketteringssysteem te waarborgen, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot 
boekhoudingsvoorschriften voor marktdeelnemers of groepen marktdeelnemers, 
voorschriften inzake de bekendmaking van de lijst van marktdeelnemers, en de 
voorschriften en procedures voor enerzijds de bekendmaking van de vergoedingen die 
mogen worden geïnd in verband met de controles op de naleving van de biologische 
productievoorschriften, en anderzijds het toezicht van de bevoegde autoriteiten op de 
toepassing van deze vergoedingen, alsmede met betrekking tot de criteria om te 
bepalen voor welke productgroepen de marktdeelnemers aanspraak moet kunnen 
maken op slechts één door de betrokken controleautoriteit of het betrokken 
controleorgaan afgegeven certificaat. 

(62) Met het oog op een doeltreffende en doelmatige certificering van een groep 
marktdeelnemers, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de taken van de individuele leden van een groep 
marktdeelnemers, de samenstelling en omvang van die groep, de categorieën door een 
groep marktdeelnemers te produceren producten, de voorwaarden voor deelname aan 
de groep en de opzet en werking van het systeem van de groep voor interne controles, 
inclusief werkingssfeer, inhoud en frequentie van de uit te voeren controles.  

(63) Uit ervaring met de regelingen voor de invoer van biologische producten in de Unie in 
het kader van Verordening (EG) nr. 834/2007 is gebleken dat deze regelingen moeten 
worden herzien, zowel om tegemoet te komen aan de consument, die verwacht dat 
geïmporteerde biologische producten aan dezelfde strenge voorschriften als die van de 
Unie voldoen, als om de toegang van biologische producten uit de Unie tot 
internationale markt beter te garanderen. Voorts moet duidelijkheid worden geschapen 
in de voorschriften voor de uitvoer van biologische producten, met name door te 

                                                                                                                                                         
to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive 
material], en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 
2009/128/EG (verordening officiële controles) (PB L ...). 
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voorzien in een uitvoercertificaat en door bepalingen vast te stellen voor de uitvoer 
naar derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend in het kader van 
Verordening (EG) nr. 834/2007.  

(64) Gezorgd moet worden voor versterking van de bepalingen voor de invoer van 
producten die voldoen aan de productie- en etiketteringsvoorschriften van de Unie en 
ten aanzien waarvan de marktdeelnemers zijn gecontroleerd door controleautoriteiten 
en controleorganen die volgens de erkenning door de Commissie bevoegd zijn om 
controles en certificeringen op het gebied van de biologische productie in derde landen 
te verrichten. Meer bepaald moeten met betrekking tot de accreditatieorganen die 
controleorganen accrediteren voor de invoer van conforme biologische producten in de 
Unie, vereisten worden vastgesteld, met als doel een gelijk speelveld te waarborgen 
voor het toezicht dat de Commissie op de controleorganen uitoefent. Voorts moet de 
Commissie de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks contact met de 
accreditatieorganen en de bevoegde autoriteiten in derde landen op te nemen, teneinde 
het toezicht op de controleautoriteiten respectievelijk de controleorganen 
doeltreffender te maken.  

(65) De mogelijkheid moet behouden blijven om biologische producten die niet aan de 
Unievoorschriften inzake de biologische productie voldoen, maar die afkomstig zijn 
uit derde landen waarvan de systemen voor biologische productie en controle als 
gelijkwaardig met die van de Unie zijn erkend, toegang tot de markt van de Unie te 
verschaffen. Toch mag de in Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde erkenning van 
de gelijkwaardigheid van derde landen alleen worden verleend op grond van een 
internationale overeenkomst die tussen de Unie en het betrokken derde land wordt 
gesloten en die tevens tot doel heeft om ook voor de Unie wederzijdse erkenning van 
de gelijkwaardigheid te bekomen.  

(66) Derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend op grond van 
Verordening (EG) nr. 834/2007, moeten in het kader van de onderhavige verordening, 
zo lang als nodig is voor een vlotte overgang naar de regeling inzake erkenning 
middels een internationale overeenkomst, erkend blijven, mits zij de gelijkwaardigheid 
van hun voorschriften voor de biologische productie en controle met de ter zake 
vigerende Unievoorschriften blijven waarborgen en mits zij voldoen aan alle eisen 
betreffende het toezicht van de Commissie op hun erkenning. Dit toezicht moet met 
name gebaseerd zijn op de jaarverslagen die de derde landen de Commissie toezenden.  

(67) Uit de ervaring met de regeling van controleautoriteiten en controleorganen die erkend 
zijn als bevoegd om in derde landen controles te verrichten en certificaten te 
verstrekken met het oog op de invoer van producten van gegarandeerde 
gelijkwaardigheid, blijkt dat de door die autoriteiten en organen toegepaste 
voorschriften verschillen en wellicht niet altijd makkelijk als gelijkwaardig met de 
betrokken Unievoorschriften kunnen worden beschouwd. Bovendien ondervindt de 
Commissie bij het toezicht hinder van de wildgroei aan normen van 
controleautoriteiten en controleorganen. Daarom dient die regeling voor de erkenning 
van de gelijkwaardigheid te worden afgeschaft. Dit neemt niet weg dat 
controleautoriteiten en controleorganen die een erkenning willen krijgen voor de 
invoer van aan de Unievoorschriften conforme producten, voldoende tijd moeten 
krijgen om hiertoe voorbereidingen te treffen.   

(68) Biologische producten die in het kader van een in deze verordening bedoelde 
invoerregeling in de Unie worden geïmporteerd, mogen alleen als biologisch in de 
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handel worden gebracht indien de informatie die nodig is om de traceerbaarheid van 
het product in de voedselketen te garanderen, beschikbaar is. 

(69) Om eerlijke concurrentie tussen de marktdeelnemers te garanderen, de traceerbaarheid 
van de producten die worden geïmporteerd om in de Unie als biologisch in de handel 
te worden gebracht te waarborgen, de transparantie van de erkennings- en 
toezichtsprocedure voor controleautoriteiten en controleorganen in het kader van de 
invoer van conforme biologische producten te verzekeren en ervoor te zorgen dat de 
lijst van derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden in het kader van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend, wordt beheerd, moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot de voor de 
douaneautoriteiten in derde landen bestemde documenten, zo mogelijk in 
elektronische vorm, met name een biologisch uitvoercertificaat, met betrekking tot de 
voor invoer vereiste documenten, eveneens zo mogelijk in elektronische vorm, met 
betrekking tot de criteria voor erkenning en intrekking van de erkenning van 
controleautoriteiten en controleorganen in het kader van de invoer van conforme 
producten, en met betrekking tot de informatie die in het kader van die verordening 
erkende derde landen dienen toe te zenden met het oog op het toezicht op hun 
erkenning en de uitoefening van dat toezicht door de Commissie, onder meer in de 
vorm van onderzoeken ter plaatse. 

(70) Bepaald moet worden dat het verkeer van biologische producten die in een bepaalde 
lidstaat zijn gecontroleerd en aan deze verordening voldoen, in een andere lidstaat niet 
kan worden beperkt. Om de goede werking van de interne markt en de handel tussen 
lidstaten te garanderen, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen 
vast te stellen met betrekking tot voorschriften inzake het vrije verkeer van biologische 
producten. 

(71) De lidstaten moeten met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening de 
Commissie jaarlijks daartoe vereiste betrouwbare gegevens verstrekken. Omwille van 
de duidelijkheid en de transparantie moeten lidstaten lijsten van bevoegde autoriteiten, 
controleautoriteiten en controleorganen bijhouden. De lijst van controleautoriteiten en 
controleorganen moet door de lidstaten openbaar worden gemaakt en jaarlijks door de 
Commissie worden gepubliceerd.  

(72) Er moet maatregelen worden vastgesteld die borg staan voor een vlotte overgang naar 
een aantal bij deze verordening ingevoerde wijzigingen van het rechtskader voor de 
import van biologische producten in de Unie. Met name moet de Commissie er, met 
het oog op een vlotte overgang van het oude naar het nieuwe rechtskader, toe worden 
gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorschriften inzake 
omschakelingsperioden die in het kader van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingaan, 
en dat in afwijking van de algemene regel dat geen eerdere perioden met 
terugwerkende kracht als deel van de omschakelingsperiode mogen worden erkend.  

(73) Voorts moet worden bepaald op welke datum de erkenning van controleautoriteiten en 
controleorganen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden verstrijkt en hoe de situatie in 
afwachting van het verstrijken van die erkenning wordt aangepakt. Er moeten 
bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot aanvragen die derde landen in het 
kader van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden hebben 
ingediend en die bij de inwerkingtreding van de onderhavige verordening nog in 
behandeling zijn.   

(74) Met het oog op het beheer van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die 
in het kader van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden 
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zijn erkend, en met het oog op een vlottere afronding van het onderzoek van door 
derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden ingediende erkenningsaanvragen die 
bij de inwerkingtreding van de onderhavige verordening nog in behandeling zijn, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot 
de informatie die deze controleautoriteiten en controleorganen dienen toe te zenden 
met het oog op het toezicht op hun erkenning, met betrekking tot de uitoefening van 
dat toezicht door de Commissie en met betrekking tot procedurevoorschriften voor het 
onderzoek van de nog in behandeling zijnde verzoeken van derde landen.  

(75) Om uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te 
garanderen, moet de Commissie uitvoeringsbevoegdheden krijgen met betrekking tot 
de technische details voor het opzetten van de databank waarin de rassen worden 
opgenomen waarvoor overeenkomstig de biologische productiemethode verkregen 
vegetatief teeltmateriaal beschikbaar is, met betrekking tot de toelating, en de 
intrekking van de toelating, voor het gebruik van bepaalde producten en stoffen in de 
biologische productie in het algemeen en in de productie van verwerkte biologische 
levensmiddelen in het bijzonder, inclusief de te volgen toelatingsprocedure en de lijst 
van deze producten en stoffen en, in voorkomend geval, de desbetreffende 
beschrijving, samenstellingseisen en gebruiksvoorwaarden, met betrekking tot de 
specifieke en praktische bepalingen voor presentatie, samenstelling en grootte van de 
vermelding van de codenummers van de controleautoriteiten en controleorganen 
alsmede van de vermelding van de plaats waar de agrarische grondstoffen zijn geteeld, 
en de toewijzing van codenummers aan controleautoriteiten en controleorganen, met 
betrekking tot de details en specificaties inzake inhoud, vorm en meldingswijze voor 
de door de marktdeelnemers en groepen marktdeelnemers aan hun bevoegde 
autoriteiten te richten meldingen van hun activiteit en de wijze van bekendmaking van 
de vergoedingen die voor de controles mogen worden geïnd, met betrekking tot de 
uitwisseling van informatie tussen groepen marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten, 
controleautoriteiten en controleorganen en tussen lidstaten en de Commissie, met 
betrekking tot de erkenning of intrekking van de erkenning van controleautoriteiten en 
controleorganen die bevoegd zijn om controles in derde landen te verrichten en het 
opstellen van de lijst van deze controleautoriteiten en controleorganen en van 
voorschriften die borg staan voor de toepassing van maatregelen in gevallen van niet-
naleving of vermoeden van niet-naleving met een impact op de integriteit van 
geïmporteerde biologische producten, met betrekking tot het opstellen van een lijst van 
in het kader van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde 
landen en de wijziging van die lijst, alsmede voorschriften die borg staan voor de 
toepassing van maatregelen in gevallen van niet-naleving of vermoeden van niet-
naleving met een impact op de integriteit van uit die landen geïmporteerde biologische 
producten, met betrekking tot het systeem voor de toezending van de voor de 
tenuitvoerlegging en monitoring van deze verordening vereiste informatie, en met 
betrekking tot het opstellen van de lijst van in het kader van artikel 33, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleautoriteiten en controleorganen en de 
wijziging van die lijst. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de 
Raad34. 

                                                 
34 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13). 
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(76) De Commissie moet ertoe worden gemachtigd om, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen op het gebied van de bescherming tegen oneerlijke praktijken of praktijken 
die onverenigbaar zijn met de beginselen en regels inzake de biologische productie, op 
het gebied van de bescherming van het consumentenvertrouwen of op het gebied van 
de bescherming van de eerlijke concurrentie tussen marktdeelnemers, onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast te stellen wanneer dat om dwingende 
urgente redenen nodig is om de toepassing van maatregelen te verzekeren in gevallen 
van niet-naleving of vermoeden van niet-naleving met een impact op de integriteit van 
geïmporteerde biologische producten die onder de controlebevoegdheid van erkende 
controleautoriteiten of controleorganen vallen.  

(77) Voor een vlotte overgang van, aan de ene kant, de in Verordening (EG) nr. 834/2007 
vastgestelde voorschriften inzake de biologische oorsprong van vegetatief 
teeltmateriaal en voor de fokkerij/reproductie bestemde dieren, en de krachtens artikel 
22 van die verordening vastgestelde uitzondering op de productievoorschriften, naar, 
aan de andere kant, de nieuwe in de onderhavige verordening vastgestelde 
productievoorschriften voor planten, plantaardige producten en dieren, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd handelingen vast te stellen met betrekking tot het 
toestaan van uitzonderingen wanneer deze uitzonderingen noodzakelijk worden geacht 
om toegang tot voor gebruik in de biologische productie toegelaten vegetatief 
teeltmateriaal en voor de fokkerij/reproductie bestemde levende dieren te waarborgen.  
Aangezien het hier overgangshandelingen betreft, dienen deze slechts voor een 
beperkte periode van toepassing te zijn. 

(78) De Commissie dient de situatie op het gebied van de beschikbaarheid van biologisch 
vegetatief teeltmateriaal en biologische voor fokkerij/reproductie bestemde dieren te 
beoordelen en in dit verband in 2021 verslag uit te brengen bij het Europees Parlement 
en de Raad.  

(79) Er dient te worden voorzien in de mogelijkheid voorraden van producten die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn geproduceerd en vóór de 
inwerkingtreding van de onderhavige verordening in de handel zijn gebracht, op te 
gebruiken.  

(80) Bij de herziening van het rechtskader voor de biologische productie en de etikettering 
van biologische producten is gebleken dat in verband met de overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles) verrichte officiële 
controles en andere officiële activiteiten specifieke behoeften bestaan waarvoor 
bepalingen moeten worden vastgesteld met het oog op een betere aanpak van gevallen 
van niet-naleving.  Bovendien moeten de bepalingen van Verordening (EU) nr. 
XXX/XXX (verordening officiële controles) inzake de taken en 
verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten, de goedkeuring van en het 
toezicht op de gemachtigde instanties, de officiële certificering, de 
verslagleggingsverplichtingen en de administratieve bijstand worden afgestemd op de 
specifieke behoeften van de biologische productiesector. Verordening (EU) nr. 
XXX/XXX (verordening officiële controles) moet daarom dienovereenkomstig 
worden gewijzigd. 

(81) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, met name het garanderen van 
eerlijke concurrentie, de goede werking van de interne markt voor biologische 
producten en het vertrouwen van de consument in die producten en in het logo voor de 
biologische productie van de Europese Unie, niet voldoende door de lidstaten zelf 
kunnen worden verwezenlijkt maar in plaats daarvan, omwille van de vereiste 
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harmonisering van de voorschriften inzake de biologische productie, beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden gerealiseerd, kan de Unie maatregelen nemen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen 
nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(82) Bij de vaststelling van de datum van toepassing van deze verordening dient erop te 
worden toegezien dat de marktdeelnemers zich aan de nieuwe voorschriften kunnen 
aanpassen, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Hoofdstuk I 

Onderwerp, toepassingsgebied en definities 

Artikel 1 

Onderwerp 
Bij deze verordening worden de beginselen van de biologische productie vastgesteld alsmede 
de voorschriften inzake de biologische productie en het gebruik van daarnaar verwijzende 
vermeldingen op het etiket en in reclame. 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 
1. Deze verordening is van toepassing op in bijlage I bij het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (het Verdrag) vermelde landbouwproducten en een 
aantal andere in bijlage I bij deze verordening vermelde producten, voor zover die 
landbouwproducten en die andere producten bestemd zijn om als biologisch te 
worden geproduceerd, bereid, gedistribueerd, in de handel gebracht, geïmporteerd  of 
geëxporteerd. 

De producten van jacht en visserĳ op in het wild levende dieren worden niet als 
biologische producten beschouwd 

2. Deze verordening is van toepassing op elke marktdeelnemer die betrokken is bij 
activiteiten in enig stadium van de productie, bereiding of distributie met betrekking 
tot de in lid 1 bedoelde producten. 

Grootkeukendiensten die worden uitgevoerd door een in artikel 2, lid 2, punt d), van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad35 
omschreven grote cateraar, vallen niet onder deze verordening. 

                                                 
35 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen 
(EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG 
van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 
2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie 
(PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).  
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De lidstaten kunnen nationale voorschriften, of, bij ontstentenis daarvan, particuliere 
normen inzake etikettering en controle van producten afkomstig van 
grootkeukendiensten toepassen.  

3. Deze verordening is van toepassing onverminderd gerelateerde wetgeving van de 
Unie op het gebied van, onder meer, veiligheid van de voedselketen, gezondheid en 
welzijn van de dieren, gezondheid van planten, en vegetatief teeltmateriaal, met 
name onverminderd Verordening (EU) nr. XX/XXX van het Europees Parlement en 
de Raad36 (vegetatief teeltmateriaal) en Verordening (EU) nr. XX/XXX van het 
Europees Parlement en de Raad37 (beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten).  

4. Deze verordening is van toepassing onverminderd andere specifieke EU-bepalingen 
inzake het in de handel brengen van producten, met name onverminderd  
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad38 en 
Verordening (EU) nr. 1169/2011. 

5. Om rekening te houden met nieuwe informatie over productiemethoden, 
productiematerialen of internationale verbintenissen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
wijziging van de lijst producten in bijlage I. Alleen producten die een nauwe band 
met landbouwproducten hebben, komen in aanmerking voor opname in die lijst. 

Artikel 3 

Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

(1) "biologische productie": het gebruik van productiemethoden die in overeenstemming 
zijn met deze verordening, in alle stadia van de productie, bereiding en distributie;  

(2) "biologisch": afkomstig van of verband houdend met de biologische productie; 

(3) "agrarische grondstof": een landbouwproduct dat geen handeling van verduurzaming 
of verwerking heeft ondergaan; 

(4) "preventieve maatregelen": maatregelen die moeten worden genomen om de 
bodemkwaliteit en de preventie en bestrijding van plaagorganismen en onkruid te 
waarborgen en om contaminatie met producten of stoffen die in het kader van deze 
verordening niet zijn toegelaten, te voorkomen; 

(5) "omschakeling": de overgang van de niet-biologische productie naar de biologische 
productie binnen een bepaalde periode;  

(6) "marktdeelnemer": een natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is 
voor de naleving van de voorschriften van deze verordening in alle onder zijn 
controle vallende stadia van de productie, bereiding en distributie;  

                                                 
36 [volledige titel] (PB L,…). 
37 [volledige titel] (PB L,…). 
38 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671). 
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(7) "groep marktdeelnemers": een groep waarin elke marktdeelnemer een landbouwer is 
die een bedrijf van maximaal 5 hectare cultuurgrond heeft, levensmiddelen of 
diervoeders produceert en eventueel ook betrokken is bij de verwerking van 
levensmiddelen of diervoeders; 

(8) "landbouwer" : een natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel een groep 
natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de groep en 
haar leden volgens het nationale recht, die een landbouwactiviteit uitoefent;  

(9) "landbouwareaal": landbouwareaal als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt e), van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013; 

(10) "planten": planten als gedefinieerd in artikel 3, punt 5, van Verordening (EG) 
nr. 1107/2009; 

(11) "plantaardige productie": de productie van landbouwgewassen, met inbegrip van het 
oogsten van in het wild voorkomende plantaardige producten voor commerciële 
doeleinden; 

(12) "plantaardige producten": plantaardige producten als gedefinieerd in artikel 3, punt 6, 
van Verordening (EG) nr. 1107/2009; 

(13) "plaagorganismen": plaagorganismen als omschreven in artikel 1, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XX/XXXX (beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten);  

(14) "gewasbeschermingsmiddelen": de producten als bedoeld in artikel 2 van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009; 

(15) "dierlijke productie": de productie van als huisdier of in gedomesticeerde staat 
gehouden landdieren, met inbegrip van insecten; 

(16) "veranda": een extra, overdekte, niet-geïsoleerde tot de stal behorende buitenruimte 
met aan de langste zijde gewoonlijk een afsluiting van metaaldraad of metaalgaas, 
met een buitenklimaat, met natuurlijke en kunstmatige verlichting en met een van 
strooisel voorzien vloeroppervlak;  

(17) "aquacultuur": aquacultuur als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 25, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad39; 

(18) "diergeneeskundige behandeling": elke therapeutische of profylactische behandeling 
van één specifiek ziektegeval; 

(19) "diergeneesmiddelen": geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik als 
gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees 
Parlement en de Raad40; 

(20) "bereiding": alle handelingen van verduurzaming of verwerking van biologische 
producten (waaronder voor dierlĳke producten het slachten en het uitsnĳden), 
verpakking, etikettering of wĳziging van de etikettering in verband met de 
biologische productie; 

                                                 
39 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake 

het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 
van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).  

40 Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 
28.11.2001, blz. 1). 
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(21) "levensmiddel": een levensmiddel als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad41; 

(22) "diervoeders": diervoeders als gedefinieerd in artikel 3, punt 4, van Verordening 
(EG) nr. 178/2002;  

(23) "voedermiddelen": voedermiddelen als gedefinieerd in artikel 3, lid 2, punt g), van 
Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad42; 

(24) "omschakelingsdiervoeders": diervoeders die tijdens de omschakelingsperiode 
worden geproduceerd, met uitzondering van de diervoeders die gedurende een 
periode van 12 maanden vanaf het begin van de omschakeling worden geproduceerd;  

(25) "in de handel brengen": in de handel brengen als gedefinieerd in artikel 3, punt 8, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002; 

(26) "traceerbaarheid": traceerbaarheid als gedefinieerd in artikel 3, punt 15, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002; 

(27) "stadia van de productie, bereiding en distributie": alle stadia, met ingang van de 
primaire productie van een biologisch product tot en met de opslag, de verwerking, 
het vervoer, de verkoop of de levering daarvan aan de eindverbruiker en, in 
voorkomend geval, etikettering, reclame, invoer, uitvoer en onderaanneming;  

(28) "ramp": omstandigheden die voortvloeien uit "ongunstige weersomstandigheden", 
een "milieuongeval", een "natuurramp" of een "rampzalige gebeurtenis", als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, respectievelijk punt h), j), k) en l), van Verordening 
(EU) nr. 1305/2013; 

(29) "ingrediënt": ingrediënt als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, punt f), van Verordening 
(EU) nr. 1169/2011; 

(30) "etikettering": etikettering als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, punt j), van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011; 

(31) "reclame": iedere manier, behalve etikettering, om biologische producten aan het 
publiek voor te stellen met als doel of als waarschijnlijk gevolg houdingen, 
overtuigingen en gedragingen te beïnvloeden en te vormen, teneinde direct of 
indirect de verkoop van biologische producten te bevorderen; 

(32) "bevoegde autoriteiten": bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 2, punt 5, 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles); 

(33) "controleautoriteit": een controleautoriteit voor de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten als gedefinieerd in artikel 2, punt 39, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles); 

(34) "controleorgaan": een gemachtigde instantie als gedefinieerd in artikel 2, punt 38, 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles), alsmede 

                                                 
41 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1). 

42 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de 
Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 
93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie (PB L 229 van 
1.9.2009, blz. 1). 
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een instantie die door de Commissie of een door de Commissie erkend derde land is 
erkend om in derde landen controles te verrichten met betrekking tot de invoer van 
biologische producten in de Unie; 

(35) "niet-naleving": niet-naleving van deze verordening; 

(36) "genetisch gemodificeerd organisme": een genetisch gemodificeerd organisme als 
gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad43, dat niet is verkregen met behulp van de in bijlage I.B bij die 
richtlijn 2001/18/EG genoemde genetische modificatietechnieken, hierna "GGO"; 

(37) „met ggo's geproduceerd”: geheel of gedeeltelijk afgeleid van ggo's maar geen ggo's 
bevattend en niet uit ggo's bestaand;  

(38) „door ggo's geproduceerd”: afgeleid door gebruik te maken van een GGO als laatste 
levend organisme in het productieproces, maar geen ggo's bevattend, niet uit ggo's 
bestaand, noch met ggo's geproduceerd; 

(39) "levensmiddelenadditieven": levensmiddelenadditieven als gedefinieerd in artikel 3, 
punt 2, van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de 
Raad44 ; 

(40) "diervoederadditieven": toevoegingsmiddelen als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, punt 
a), van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad45; 

(41) "gelijkwaardigheid": het voldoen aan dezelfde doelstellingen en beginselen door de 
toepassing van voorschriften die hetzelfde overeenstemmingsniveau garanderen;  

(42) "technische hulpstof": technische hulpstof als gedefinieerd in artikel 3, lid 2, punt b), 
van Verordening (EG) nr. 1333/2008; 

(43) "voedingsenzym": een voedingsenzym als gedefinieerd in artikel 3, lid 2, punt a), 
van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad46; 

(44) "ioniserende straling": "ioniserende straling als gedefinieerd in artikel 1 van Richtlijn 
96/29/Euratom van de Raad47. 

                                                 
43 Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de 

doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van 
Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1).  

44 Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake 
levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16). 

45 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 
betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29). 

46 Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake 
voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening 
(EG) nr. 258/97 (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 7). 

47 Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren (PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1). 
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Hoofdstuk II 

Beginselen van de biologische productie 

Artikel 4 

Algemene beginselen 
De biologische productie is een duurzaam beheersysteem voor de landbouw dat is gebaseerd 
op de volgende algemene beginselen: 

(a) eerbiedigen van de systemen en cycli van de natuur, behouden en verbeteren van de 
toestand van bodem, water, lucht en biodiversiteit en van de gezondheid van planten 
en dieren, alsmede van het evenwicht daartussen; 

(b) bijdragen tot een hoog niveau van biodiversiteit; 

(c) verantwoord gebruik maken van energie en natuurlijke hulpbronnen zoals water, 
bodem, organische stoffen en lucht; 

(d) voldoen aan hoge normen voor dierenwelzijn en in het bijzonder tegemoetkomen aan 
de soortspecifieke ethologische behoeften van dieren; 

(e) passend ontwerpen en beheren van biologische processen, gebaseerd op ecologische 
systemen die gebruik maken van systeeminterne natuurlijke hulpbronnen door 
methoden: 

i) waarbij levende organismen en mechanische productiemethoden worden 
gebruikt; 

ii) waarbij op grondgebonden wijze gewassen worden geteeld of dieren worden 
gehouden of waarbij aquacultuur wordt bedreven volgens het beginsel van 
duurzame exploitatie van de visbestanden; 

iii) waarbij het gebruik van ggo's en van met of door ggo's geproduceerde 
producten, met uitzondering van diergeneesmiddelen, uitgesloten wordt; 

iv) die gebaseerd zijn op het gebruik van preventieve maatregelen waar dat nodig 
is; 

(f) beperken van het gebruik van externe productiemiddelen. Indien externe 
productiemiddelen vereist zijn of er geen passende onder e) bedoelde 
beheerpraktijken en -methoden bestaan, worden zij beperkt tot: 

i) productiemiddelen van de biologische productie; 

ii) natuurlijke stoffen of natuurlijke derivaten; 

iii) minerale meststoffen met een lage oplosbaarheid; 

(g) zo nodig aanpassen van het productieproces in het kader van deze verordening, 
rekening houdend met de gezondheidstoestand, regionale verschillen in ecologisch 
evenwicht, klimatologische en plaatselijke omstandigheden, stadia van ontwikkeling 
en specifieke houderijpraktijken. 
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Artikel 5 

Specifieke beginselen voor landbouwactiviteiten en aquacultuur 
De biologische productie in het kader van landbouwactiviteiten en aquacultuur is met name 
gebaseerd op de volgende specifieke beginselen: 

(a) instandhouden en verbeteren van het bodemleven en de natuurlijke 
bodemvruchtbaarheid, de bodemstabiliteit, het waterhoudend vermogen van de 
bodem en de biodiversiteit van de bodem, voorkomen en bestrijden van verlies van 
organische stoffen, bodemverdichting en bodemerosie, en voeden van de gewassen 
hoofdzakelijk via het bodemecosysteem; 

(b) tot een minimum beperken van het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen en 
externe productiemiddelen; 

(c) recyclen van afval en bijproducten van plantaardige en dierlijke oorsprong tot 
productiemiddelen voor de plantaardige en de dierlijke productie; 

(d) instandhouden van de gezondheid van planten door middel van preventieve 
maatregelen, zoals de keuze van tegen plaagorganismen en ziekten resistente soorten 
en rassen en resistent heterogeen materiaal, passende vruchtwisseling, mechanische 
en fysische methoden en de bescherming van natuurlijke vijanden van 
plaagorganismen; 

(e) kiezen van rassen rekening houdend met het vermogen van de dieren om zich aan de 
plaatselĳke omstandigheden aan te passen, met hun levenskracht en met hun 
resistentie tegen ziekten en andere gezondheidsproblemen; beoefenen van een aan de 
locatie aangepaste en grondgebonden dierhouderij; gebruiken van 
dierhouderijpraktijken die het immuunsysteem versterken en de natuurlijke 
weerstand tegen ziekten verhogen, met name door geregelde beweging en toegang 
tot openluchtruimten en tot weidegrond, in voorkomend geval; 

(f) naleven van een hoog niveau van dierenwelzijn, rekening houdend met 
soortspecifieke behoeften; 

(g) voederen van de dieren met biologische diervoeders die bestaan uit biologisch 
geproduceerde ingrediënten van agrarische oorsprong en natuurlijke stoffen van niet-
agrarische oorsprong; 

(h) uitsluiten van gentechnologie, klonen van dieren, kunstmatig geïnduceerde 
polyploïdie en ioniserende straling uit de hele biologische levensmiddelenketen; 

(i) duurzaam instandhouden van de gezondheid van het aquatische milieu en van de 
kwaliteit van de omliggende aquatische en terrestrische ecosystemen;  

(j) voederen van aquatische organismen met diervoeders afkomstig uit de duurzaam 
geëxploiteerde visserij als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1380/2013, of met 
biologische diervoeders die bestaan uit biologisch geproduceerde ingrediënten van 
agrarische oorsprong, inclusief uit de biologische aquacultuur, en natuurlijke stoffen 
van niet-agrarische oorsprong. 
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Artikel 6 

Specifieke beginselen voor de verwerking van biologische levensmiddelen en diervoeders 
De productie van verwerkte biologische levensmiddelen en diervoeders is met name 
gebaseerd op de volgende specifieke beginselen: 

(a) produceren van biologische levensmiddelen met biologische ingrediënten van 
agrarische oorsprong; 

(b) produceren van biologische diervoeders met biologische voedermiddelen; 

(c) beperken van het gebruik van levensmiddelenadditieven, niet-biologische 
ingrediënten met een hoofdzakelijk technologische en sensorische functie, en 
micronutriënten en technische hulpstoffen, zodat het gebruik ervan tot een minimum 
wordt beperkt en alleen om wezenlijke technologische redenen of voor bijzondere 
voedingsgerelateerde doeleinden plaatsvindt; 

(d) beperken van het gebruik van diervoederadditieven en technische hulpstoffen, zodat 
het gebruik ervan tot een minimum wordt beperkt en alleen om wezenlijke 
technologische of zoötechnische redenen of voor bijzondere voedingsgerelateerde 
doeleinden plaatsvindt; 

(e) uitsluiten van stoffen en verwerkingsmethoden die misleidend kunnen zijn met 
betrekking tot de ware aard van het product; 

(f) zorgvuldig verwerken van levensmiddelen of diervoeders, bij voorkeur met 
biologische, mechanische en fysische methoden. 



NL 35   NL 

Hoofdstuk III 

Productievoorschriften 

Artikel 7 

Algemene productievoorschriften 
1. De marktdeelnemers nemen de volgende algemene productievoorschriften in acht: 

(a) het volledige landbouwbedrijf of het volledige aquacultuurbedrijf wordt 
beheerd overeenkomstig de eisen die gelden voor de biologische productie; 

(b) tenzij anders is bepaald in bijlage II, deel IV, punt 2.2, en deel VI, punt 1.3, 
mogen alleen krachtens artikel 19 toegelaten producten en stoffen in de 
biologische productie en aquacultuur worden gebruikt, mits de betrokken 
producten en stoffen voor gebruik in de landbouw en de aquacultuur zijn 
toegelaten overeenkomstig de ter zake relevante bepalingen van de 
Uniewetgeving en, waar nodig, in de betrokken lidstaat, overeenkomstig op de 
Uniewetgeving gebaseerde nationale bepalingen;   

(c) het gebruik van ioniserende straling voor de behandeling van biologische 
levensmiddelen of diervoeders, of van daarin gebruikte grondstoffen, is 
verboden; 

(d) andere biologische marktdeelnemers dan micro-ondernemingen, landbouwers 
en marktdeelnemers die zeewier of aquacultuurdieren produceren, passen een 
milieubeheersysteem toe om hun milieuprestatie te verbeteren. 

2. Met het oog op de correcte toepassing van de algemene productievoorschriften wordt 
de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de criteria waaraan het in lid 1, onder d), bedoelde 
milieubeheersysteem moet voldoen. In het kader van deze criteria wordt rekening 
gehouden met de specifieke kenmerken van kleine en middelgrote ondernemingen. 

Artikel 8 

Omschakeling 
1. Landbouwers en marktdeelnemers die zeewier of aquacultuurdieren produceren, 

nemen een omschakelingsperiode in acht. Gedurende de hele omschakelingsperiode 
passen zij de in deze verordening vastgestelde voorschriften inzake de biologische 
productie toe, en met name de specifieke omschakelingsvoorschriften in bijlage II. 

2. De omschakelingsperiode begint ten vroegste wanneer de landbouwer of de 
marktdeelnemer die zeewier of aquacultuurdieren produceert, zijn activiteit 
overeenkomstig deze verordening heeft gemeld aan de bevoegde autoriteiten. 

2a) Grond die vóór de in artikel 24, lid 1, bedoelde melding ten minste zo lang als 
voor omschakeling vereist is, braak ligt, hoeft in afwijking van lid 2 en mits aan 
andere vereisten is voldaan, niet te worden omgeschakeld.  

3. Geen eerdere perioden worden met terugwerkende kracht als deel van de 
omschakelingsperiode erkend. 
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4. Tijdens de omschakelingsperiode geproduceerde producten worden niet als 
biologisch in de handel gebracht. 

5. In afwijking van artikel 7, lid 1, onder a), mag het landbouwbedrijf tijdens de 
omschakelingsperiode worden opgedeeld in duidelijk gescheiden eenheden die niet 
allemaal volgens de beginselen van de biologische productie worden beheerd. Voor 
dieren moet het bij de biologische productie tijdens de omschakelingsperiode gaan 
om verschillende soorten. Wat betreft aquacultuur mogen daarin dezelfde soorten 
voorkomen, mits de productie-eenheden op passende wijze gescheiden zijn. Wat 
planten betreft, moet het bij de biologische productie tijdens de 
omschakelingsperiode gaan om verschillende rassen die gemakkelijk van elkaar te 
onderscheiden zijn..  

6. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de biologische 
productie en aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot aanvulling van de in dit artikel opgenomen voorschriften en tot 
wijziging van de in bijlage II opgenomen voorschriften betreffende de omschakeling. 

Artikel 9 

Verbod op het gebruik van ggo's 
1. Ggo's en met of door ggo's geproduceerde producten mogen in de biologische 

productie niet worden gebruikt in levensmiddelen of diervoeders, of als 
levensmiddel, diervoeder, technische hulpstof, gewasbeschermingsmiddel, meststof, 
bodemverbeteringsmiddel, vegetatief teeltmateriaal, micro-organisme of dier.  

2. Voor de toepassing van lid 1 met betrekking tot het gebruik van ggo's of met of door 
ggo's geproduceerde producten voor levensmiddelen of diervoeders, mogen 
marktdeelnemers vertrouwen op de etikettering van het product of enig ander 
begeleidend document dat is aangebracht of verstrekt overeenkomstig Richtlijn 
2001/18/EG, Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad48 of Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad49. 

3. Marktdeelnemers mogen ervan uitgaan dat bij de vervaardiging van gekochte 
levensmiddelen en diervoeders die niet overeenkomstig de in lid 2 vermelde 
verordeningen zijn geëtiketteerd of van begeleidende documenten zijn voorzien, 
geen ggo's of met of door ggo's geproduceerde producten zijn gebruikt, tenzij zij over 
andere informatie beschikken die erop wijst dat de etikettering van de betrokken 
producten niet met de reeds genoemde verordeningen in overeenstemming is. 

                                                 
48 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1). 
49 Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de 
traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24). 
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Artikel 10 

Voorschriften voor de plantaardige productie 
1. Marktdeelnemers die planten of plantaardige producten produceren, nemen met 

name de in bijlage II, deel I, vastgestelde specifieke productievoorschriften in acht. 

2. In iedere lidstaat wordt een elektronische databank opgezet waarin overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. XX/XXX (VTM-wetgeving) de rassen en het heterogeen 
materiaal worden opgenomen waarvoor op het grondgebied van die lidstaat 
biologisch geproduceerd vegetatief teeltmateriaal beschikbaar is. 

3. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de plantaardige 
biologische productie en aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot aanvulling of wijziging van de specifieke voorschriften 
voor de plantaardige productie, met betrekking tot: 

(a) teeltpraktijken; 

(b) beheer en bemesting van de grond; 

(c) gezondheid van de planten en beheer van plaagorganismen en onkruid; 

(d) beheer van de champignonteelt en andere specifieke plant- en 
plantproductiesystemen; 

(e) oorsprong van het vegetatief teeltmateriaal; 

(f) vergaring van wilde planten. 

4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de technische 
voorschriften voor het opzetten van de in lid 2 bedoelde databank. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure als 
bedoeld in artikel 37, lid 2. 

Artikel 11 

Voorschriften voor de dierlijke productie 
1. Marktdeelnemers die dieren produceren, nemen met name de in bijlage II, deel II, 

vastgestelde specifieke productievoorschriften in acht. 

2. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de biologische 
dierlijke productie, en aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of aanvulling van de specifieke voorschriften 
voor de dierlijke productie, met betrekking tot: 

(a) oorsprong van de dieren; 

(b) huisvesting van de dieren, onder meer het minimale vloeroppervlak van 
de binnen- en de buitenruimten en het maximumaantal dieren per 
hectare; 

(c) houderijpraktijken; 

(d) fokkerij/reproductie; 
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(e) diervoeders en vervoedering; 

(f) ziektepreventie en diergeneeskundige behandeling. 

Artikel 12 

Productievoorschriften voor zeewier en aquacultuurdieren 
1. Marktdeelnemers die zeewier en aquacultuurdieren produceren, nemen met name de 

in bijlage II, deel III, vastgestelde specifieke productievoorschriften in acht. 

2. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de biologische 
zeewierproductie en aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, wordt 
de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot aanvulling of wijziging van de specifieke voorschriften voor de 
zeewierproductie, met betrekking tot: 

(a) geschiktheid van het aquatische medium en het duurzaambeheerplan; 

(b) oogst van wild zeewier; 

(c) zeewierteelt; 

(d) groeiwerende behandelingen en reiniging van productieapparatuur en 
productievoorzieningen. 

3. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de biologische 
productie van aquacultuurdieren en aanpassing aan technische ontwikkelingen te 
garanderen, wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling of wijziging van de specifieke 
voorschriften voor de productie van aquacultuurdieren, met betrekking tot: 

(a) geschiktheid van het aquatische medium en het duurzaambeheerplan; 

(b) oorsprong van de aquacultuurdieren; 

(c) aquacultuurhouderij, met inbegrip van aquatische inperkingssystemen, 
productiesystemen, maximale bezettingsdichtheid en, in voorkomend 
geval, minimale bezettingsdichtheid; 

(d) reproductie; 

(e) beheer van aquacultuurdieren; 

(f) diervoeders en vervoedering; 

(g) ziektepreventie en diergeneeskundige behandeling. 

Artikel 13 

Productievoorschriften voor verwerkte levensmiddelen en diervoeders 
1. Marktdeelnemers die verwerkte levensmiddelen en diervoeders produceren, nemen 

met name de in bijlage II, deel IV, vastgestelde specifieke productievoorschriften in 
acht. 

2. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de biologische 
productie van verwerkte levensmiddelen en diervoerders en aanpassing aan 
technische ontwikkelingen te garanderen, wordt de Commissie ertoe gemachtigd 
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overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling of 
wijziging van de specifieke voorschriften voor de productie van verwerkte 
levensmiddelen en diervoeders, met betrekking tot: 

(a) procedures; 

(b) preventieve maatregelen; 

(c) samenstelling en voorwaarden voor het gebruik van verwerkte 
levensmiddelen en diervoeders, met inbegrip van voor gebruik in 
verwerkte levensmiddelen en diervoeders toegelaten producten en 
stoffen; 

(d) reinigingsmaatregelen; 

(e) in de handel brengen van verwerkte producten, inclusief etikettering en 
identificatie; 

(f) scheiden van enerzijds biologische en anderzijds niet-biologische 
producten, ingrediënten van agrarische oorsprong en voedermiddelen; 

(g) de lijst van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong die 
uitzonderlijk mogen worden gebruikt voor de productie van verwerkte 
biologische producten; 

(h) berekening van het percentage ingrediënten van agrarische oorsprong als 
bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) ii) en onder b); 

(i) technieken die bij de verwerking van levensmiddelen of diervoeders 
worden gebruikt. 

Artikel 14 

Productievoorschriften voor wijn 
1. Marktdeelnemers die producten van de wijnsector produceren, nemen met name de 

in bijlage II, deel V, vastgestelde specifieke productievoorschriften in acht. 

2. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de biologische 
wijnproductie en aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot aanvulling of wijziging van de specifieke voorschriften voor de 
productie van wijn, met betrekking tot oenologische procedés en beperkingen. 

Artikel 15 

Productievoorschriften voor als levensmiddel of diervoeder gebruikte gist 
1. Marktdeelnemers die voor gebruik als levensmiddel of diervoeder bestemde gist 

produceren, nemen met name de in bijlage II, deel VI, vastgestelde specifieke 
productievoorschriften in acht. 

2. Om kwaliteit, traceerbaarheid, naleving van deze verordening inzake de biologische 
gistproductie en aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot aanvulling of wijziging van de specifieke voorschriften voor de 
productie van gist, met betrekking tot de verwerking en de gebruikte substraten. 



NL 40   NL 

Artikel 16 

Productievoorschriften voor andere producten 
Om in te spelen op een toekomstige behoefte aan specifieke productievoorschriften voor 
andere dan in de artikelen 10 tot en met 15 bedoelde producten, om kwaliteit, traceerbaarheid, 
naleving van deze verordening inzake de biologische productie van deze andere producten en 
aanpassing aan technische ontwikkelingen te garanderen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging 
of aanvulling van bijlage II met betrekking tot specifieke productievoorschriften voor deze 
producten.  

Artikel 17  

Vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften 
Om het mogelijk te maken de biologische productie in het geval van een ramp 
overeenkomstig de in hoofdstuk II vastgestelde beginselen voort te zetten of te hervatten, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de criteria om te bepalen wanneer een geval als ramp kan 
worden gekwalificeerd, en met betrekking tot de specifieke voorschriften op het gebied van 
de aanpak van dergelijke gevallen en op het gebied van de nodige monitoring- en 
verslagleggingseisen. 

Artikel 18 

Ophaling, verpakking, vervoer en opslag van producten 
1. Biologische producten worden opgehaald, verpakt, vervoerd en opgeslagen overeenkomstig 
de voorschriften in bijlage III. 

2. Om de integriteit van de biologische productie en de aanpassing aan technische 
ontwikkelingen te garanderen, wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 
36 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging of aanvulling van de voorschriften in 
bijlage III. 

Artikel 19 

Toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie 
1. De Commissie kan toelating voor het gebruik van bepaalde producten en stoffen in 

de biologische productie verlenen en deze producten en stoffen in beperkte lijsten 
opnemen, mits deze worden ingezet als: 

(a) gewasbeschermingsmiddel; 

(b) meststof, bodemverbeteringsmiddel of nutriënt; 

(c) voedermiddel; 

(d) diervoederadditief of technische hulpstof; 
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(e) product voor het reinigen en ontsmetten van vijvers, kooien, tanks, 
doorstroomsystemen ("raceways"), gebouwen en installaties voor 
dierlijke productie; 

(f) product voor het reinigen en ontsmetten van gebouwen en installaties 
voor plantaardige productie, inclusief opslag in een landbouwbedrijf. 

De Commissie kan met name toelating voor het gebruik van bepaalde producten en 
stoffen in de productie van verwerkte biologische levensmiddelen verlenen en deze 
producten en stoffen opnemen in beperkte lijsten, mits deze worden ingezet als:  

(a) levensmiddelenadditief, voedingsenzym of technische hulpstof; 

(b) technische hulpstof voor de productie van gist en gistproducten. 

2. De toelating voor het gebruik van de in lid 1, eerste alinea, genoemde producten en 
stoffen in de biologische productie wordt verleend in overeenstemming met de in 
hoofdstuk II vastgestelde beginselen en de volgende criteria, die in hun totaliteit 
worden beoordeeld: 

(a) het gebruik van de producten of stoffen is noodzakelijk voor duurzame 
productie en essentieel voor het beoogde gebruik; 

(b) alle producten en stoffen zijn van plantaardige, dierlijke, microbiële of 
minerale oorsprong, tenzij producten of stoffen van dergelijke oorsprong 
niet in voldoende hoeveelheden of in de juiste kwaliteit beschikbaar zijn 
of geen alternatieven voorhanden zijn; 

(c) voor de in lid 1, eerste alinea, onder a), bedoelde producten geldt het 
volgende: 

i) het gebruik ervan is essentieel voor de bestrijding van een 
plaagorganisme waarvoor geen andere biologische, fysische, 
kweek- of teeltgerelateerde of andere doeltreffende beheerspraktijk 
beschikbaar is; 

ii) producten die niet van plantaardige, dierlijke, microbiële of 
minerale oorsprong zijn en niet identiek zijn aan hun natuurlijke 
vorm, mogen alleen worden toegelaten indien de voorwaarden voor 
het gebruik ervan elk direct contact met het eetbare gedeelte van 
het gewas uitsluiten; 

(d) het gebruik van de in lid 1, eerste alinea, onder b), bedoelde producten is 
essentieel voor het vruchtbaar maken of houden van de bodem, voor 
specifieke voedingsbehoeften van de gewassen of voor specifieke 
doelstellingen op het gebied van bodemverbetering; 

(e) voor de in lid 1, eerste alinea, onder c) en d), bedoelde producten geldt 
het volgende: 

i) het gebruik van de producten en stoffen is noodzakelijk voor het 
handhaven van de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van de 
dieren, draagt bij tot een passend dieet dat voorziet in de 
fysiologische en ethologische behoeften van de betrokken soort, of 
is onmisbaar voor het produceren of bewaren van diervoeders; 

ii) diervoeders van minerale oorsprong, spoorelementen, vitaminen of 
provitaminen zijn van natuurlijke oorsprong, tenzij producten of 



NL 42   NL 

stoffen van dergelijke oorsprong niet in voldoende hoeveelheden of 
in de juiste kwaliteit beschikbaar zijn of er geen alternatieven 
voorhanden zijn. 

De toelating voor het gebruik van de in lid 1, tweede alinea, genoemde producten en 
stoffen in de biologische productie van verwerkte biologische levensmiddelen wordt 
verleend in overeenstemming met de in hoofdstuk II vastgestelde beginselen en de 
volgende criteria, die in hun totaliteit worden beoordeeld: 

(a) er zijn geen overeenkomstig dit artikel toegelaten alternatieven 
voorhanden; 

(b) zonder deze producten en stoffen kunnen de levensmiddelen niet worden 
geproduceerd of bewaard of kan aan bepaalde voedingsvoorschriften 
waarin de EU-wetgeving voorziet, niet worden voldaan; 

(c) deze producten en stoffen komen in de natuur voor en hebben uitsluitend 
mechanische, fysische, biologische, enzymatische of microbiële 
processen ondergaan, behalve indien producten of stoffen van dergelijke 
oorsprong niet in voldoende hoeveelheden of in de juiste kwaliteit 
beschikbaar zijn. 

Het gebruik van chemisch gesynthetiseerde producten of stoffen wordt alleen 
toegelaten wanneer het gebruik van in artikel 4, onder f), bedoelde externe 
productiemiddelen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het milieu. 

3. Om kwaliteit, traceerbaarheid en naleving van deze verordening met betrekking tot 
de biologische productie in het algemeen en de productie van verwerkte biologische 
levensmiddelen in het bijzonder, alsmede aanpassing aan technische ontwikkelingen 
te waarborgen, wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 
gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullende criteria 
inzake de toelating, en de intrekking van de toelating, voor het gebruik van in lid 1 
bedoelde producten en stoffen in de biologische productie in het algemeen en in de 
productie van verwerkte biologische levensmiddelen in het bijzonder, en met 
betrekking tot andere voorschriften en voorwaarden voor het gebruik van dergelijke 
toegelaten producten en stoffen.  

4. Een lidstaat die van oordeel is dat een product of een stof aan de lijst van in lid 1 
bedoelde toegelaten producten en stoffen moet worden toegevoegd of daarvan moet 
worden geschrapt of dat de in de productvoorschriften vermelde 
gebruiksvoorwaarden moeten worden gewijzigd, zorgt voor een dossier met een 
motivering van die toevoeging, schrapping of wijziging dat hij langs de officiële weg 
aan de Commissie en de andere lidstaten doet toekomen. 

Verzoeken tot wijziging of schrapping worden door de lidstaten bekendgemaakt. 

5. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot de toelating, of 
de intrekking van de toelating, voor het gebruik van producten en stoffen in de 
biologische productie in het algemeen en in de productie van verwerkte biologische 
levensmiddelen in het bijzonder, en met betrekking tot de procedures voor de 
toelating van deze producten en stoffen, de lijst van deze producten en stoffen en, in 
voorkomend geval, de beschrĳving, samenstellingseisen en gebruiksvoorwaarden 
voor deze producten en stoffen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 37, lid 2. 
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Artikel 20 

Aanwezigheid van niet-toegelaten producten of stoffen 
1. Producten waarin een gehalte aan niet krachtens artikel 19 toegelaten producten of 

stoffen aanwezig blijkt te zijn dat de met name met inachtneming van Richtlijn 
2006/125/EG vastgestelde niveaus overschrijdt, worden niet als biologisch in de 
handel gebracht. 

2. Om de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de transparantie van het biologische 
productiesysteem en het desbetreffende etiketteringssysteem te waarborgen, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot de specifieke criteria en voorwaarden 
voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde niveaus, de vaststelling van die niveaus 
en de aanpassing ervan aan technische ontwikkelingen. 

3. In afwijking van artikel 211, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en mits de 
Commissie daarvoor, zonder toepassing van de in artikel 37, lid 2 of lid 3, van deze 
verordening bedoelde procedure, toestemming verleent, kunnen de lidstaten 
nationale betalingen toekennen om landbouwers die hun landbouwproducten niet als 
biologisch in de handel kunnen brengen omdat deze verontreinigd zijn met niet-
toegelaten producten of stoffen, te vergoeden voor het daardoor veroorzaakte verlies, 
op voorwaarde dat deze landbouwers alle gepaste maatregelen hebben genomen om 
het risico van een dergelijke verontreiniging te voorkomen. Daarnaast kunnen de 
lidstaten een beroep doen op de instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid om dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk te vergoeden. 
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Hoofdstuk IV 

Etikettering 

Artikel 21 

Het gebruik van termen die verwijzen naar de biologische productie 
1. Voor de toepassing van deze verordening worden producten beschouwd als 

producten waarop naar de biologische productie verwijzende termen voorkomen, 
wanneer die producten, de ingrediënten ervan of de bij de productie gebruikte 
voedermiddelen in de etikettering, de reclame of de handelsdocumenten worden 
beschreven in termen die bij de koper de indruk wekken dat de producten, 
ingrediënten of voedermiddelen geproduceerd zijn overeenkomstig deze 
verordening. Met name mogen de in bijlage IV vermelde termen en de afleidingen of 
verkleinwoorden daarvan, zoals "bio" en "eco" in de hele Unie en in elke in die 
bijlage vermelde taal worden gebruikt in de etikettering en de reclame voor 
producten die voldoen aan deze verordening. 

2. Ten aanzien van de in artikel 2, lid 1, bedoelde producten worden de in lid 1 van het 
onderhavige artikel bedoelde termen nergens in de Unie en in geen enkele in bijlage 
IV bedoelde taal gebruikt voor de etikettering van, de reclame voor en de 
handelsdocumenten betreffende een product dat niet voldoet aan de eisen van deze 
verordening. 

Voorts worden in de etikettering of reclame geen termen, termen in handelsmerken 
inbegrepen, of praktijken gebruikt die de consument of gebruiker kunnen misleiden 
door de indruk te wekken dat de betrokken producten of de ingrediënten ervan 
voldoen aan deze verordening. 

3. Met betrekking tot verwerkte levensmiddelen mogen de in lid 1 bedoelde termen 
worden gebruikt: 

(a) in de verkoopbenaming, op voorwaarde dat: 

i) de verwerkte levensmiddelen voldoen aan de in bijlage II, deel IV, 
vervatte productievoorschriften; 

ii) de ingrediënten van agrarische oorsprong voor ten minste 95 
gewichtsprocent biologisch zijn; 

(b) alleen in de ingrediëntenlijst, wanneer minder dan 95 % van de ingrediënten 
van agrarische oorsprong biologisch zijn en op voorwaarde dat deze 
ingrediënten voldoen aan de in deze verordening vastgestelde 
productievoorschriften. 

In de in de eerste alinea, onder b), bedoelde ingrediëntenlijst wordt opgegeven welke 
ingrediënten biologisch zijn. Enkel bij de biologische ingrediënten mag naar de 
biologische productie worden verwezen. In de ingrediëntenlijst wordt het totale 
percentage biologische ingrediënten ten opzichte van de totale hoeveelheid 
ingrediënten van agrarische oorsprong vermeld.  

De in de lid 1 bedoelde termen en het in de eerste alinea, onder b), van dit lid 
vermelde percentage worden aangebracht in dezelfde kleur en lettergrootte en in 
hetzelfde lettertype als de andere aanduidingen in de ingrediëntenlijst. 
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4. Om te garanderen dat de consument duidelijk en adequaat wordt geïnformeerd, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de lijst van termen 
in bijlage IV conform taalgebonden ontwikkelingen in de lidstaten en met betrekking 
tot specifieke etiketterings- en samenstellingsvoorschriften voor diervoeders en de 
ingrediënten daarvan. 

Artikel 22 

Verplichte aanduidingen 
1. Wanneer termen als bedoeld in artikel 21, lid 1, worden gebruikt: 

(a) wordt het codenummer van de controleautoriteit of het controleorgaan waaraan 
de marktdeelnemer die de laatste productie- of bereidingshandeling heeft 
verricht, onderworpen is, ook op het etiket vermeld; 

(b) wordt op de verpakking van in artikel 2, lid 2, punt e), van Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 gedefinieerde voorverpakte levensmiddelen ook het in artikel 23 
van de onderhavige verordening bedoelde logo voor de biologische productie 
van de Europese Unie aangebracht. 

2. Wanneer het logo voor de biologische productie van de Europese Unie wordt 
gebruikt, wordt in hetzelfde gezichtsveld als het logo de plaats waar de agrarische 
grondstoffen waaruit het product is samengesteld, geteeld zijn, vermeld in, 
naargelang van het geval, een van de volgende vormen: 

(a) "EU Landbouw", wanneer de agrarische grondstoffen in de Unie zijn geteeld 
zijn; 

(b) "niet-EU Landbouw", wanneer de agrarische grondstoffen in derde landen zijn 
geteeld; 

(c) "EU/niet-EU Landbouw", wanneer een deel van de agrarische grondstoffen in 
de Unie en een ander deel in een derde land is geteeld. 

Het woord "Landbouw" mag in voorkomend geval worden vervangen door 
'Aquacultuur'. 

De aanduiding "EU" of "niet-EU" kan worden vervangen door of aangevuld met een 
landnaam wanneer alle agrarische grondstoffen waaruit het product is samengesteld, 
in dat land zijn geteeld. 

Voor de aanduiding "EU" of "niet-EU" mogen kleine gewichtshoeveelheden 
ingrediënten buiten beschouwing worden gelaten voor zover de buiten beschouwing 
gelaten hoeveelheid in totaal minder dan 5 % uitmaakt van de totale 
gewichtshoeveelheid agrarische grondstoffen. 

De aanduiding "EU" of "niet-EU" mag niet worden aangebracht in een opvallender 
kleur, lettergrootte of lettertype dan de naam van het product. 

3. De aanduidingen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel en in artikel 23, lid 3, 
worden aangebracht op een opvallende plaats en zijn goed zichtbaar, duidelijk 
leesbaar en onuitwisbaar. 

4. Om te garanderen dat de consument duidelijk en adequaat wordt geïnformeerd, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullende voorschriften inzake 
etikettering en het gebruik van de aanduidingen als bedoeld in lid 1, onder a), en lid 2 
van dit artikel en in artikel 23, lid 3. 

5. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot: 

(a) specifieke en praktische bepalingen inzake de presentatie, samenstelling en 
grootte van de aanduidingen als bedoeld in lid 1, onder a), en lid 2 van dit 
artikel en in artikel 23, lid 3; 

(b) de toewijzing van codenummers aan controleautoriteiten en controleorganen; 

(c) de vermelding van de plaats waar de agrarische grondstoffen zijn geteeld, 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel en artikel 23, lid 3. 

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 37, lid 2. 

Artikel 23 

Het logo voor de biologische productie van de Europese Unie 
1. Het logo voor de biologische productie van de Europese Unie mag worden gebruikt 

in de etikettering en presentatie van producten die aan deze verordening voldoen en 
in de reclame voor deze producten. 

2. Het logo voor de biologische productie van de Europese Unie is een officiële 
verklaring in de zin van de artikelen 85 en 90 van Verordening (EU) nr. 
XXX/XXXX (verordening officiële controles). 

3. Het gebruik van het logo voor de biologische productie van de Europese Unie is 
facultatief voor uit derde landen ingevoerde producten. Op etiketten met dit logo 
wordt ook de in artikel 22, lid 2, vermelde aanduiding aangebracht. 

4. Het logo voor de biologische productie van de Europese Unie moet overeenstemmen 
met het model en de voorschriften in bijlage V. 

5. In de etikettering en presentatie van producten die aan deze verordening voldoen en 
de reclame voor deze producten mogen nationale en particuliere logo’s worden 
gebruikt.  

6. Om te garanderen dat de consument duidelijk en adequaat wordt geïnformeerd, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van het logo voor de 
biologische productie van de Europese Unie en de desbetreffende voorschriften, als 
opgenomen in bijlage V. 
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Hoofdstuk V 

Biologische certificering 

Artikel 24 

Biologisch certificeringssysteem 
1. Marktdeelnemers en groepen marktdeelnemers die biologische producten 

produceren, bereiden, opslaan, uit een derde land invoeren, naar een derde land 
uitvoeren of in de handel brengen, melden, alvorens deze producten als biologisch in 
de handel te brengen of alvorens om te schakelen, hun activiteit aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidsta(a)t(en) waar de activiteit wordt verricht. 

2. Indien marktdeelnemers of groepen marktdeelnemers activiteiten aan een derde partij 
uitbesteden, voldoen zowel de marktdeelnemers en groepen marktdeelnemers als de 
derde partij waaraan de activiteiten zijn uitbesteed, aan het bepaalde in lid 1.  

3. Marktdeelnemers en groepen marktdeelnemers houden een boekhouding bij van de 
verschillende activiteiten die zij overeenkomstig deze verordening verrichten. 

4. De bevoegde autoriteiten houden een lijst bij met de naam en het adres van de 
marktdeelnemers en groepen marktdeelnemers die hun activiteiten overeenkomstig 
lid 1 hebben gemeld en maken deze lijst bekend, samen met de informatie inzake hun 
biologische certificaten als bedoeld in artikel 25, lid 1. De bevoegde autoriteiten 
leven de bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad50 
vastgestelde vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens na. 

5. De lidstaten zien erop toe dat de vergoedingen die eventueel overeenkomstig artikel 
76 van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles) door de 
bevoegde autoriteiten, de controleautoriteiten of de controleorganen worden geïnd, 
worden bekendgemaakt. 

6. Om de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de transparantie van de biologische 
productie en het desbetreffende etiketteringssysteem te waarborgen, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot de boekhoudingsvoorschriften, de 
voorschriften voor de bekendmaking van de in lid 4 van dit artikel bedoelde lijst, en 
de voorschriften en procedures voor de bekendmaking van de in lid 5 van dit artikel 
bedoelde vergoedingen en voor het toezicht van de bevoegde autoriteiten op de 
toepassing van deze vergoedingen. 

7. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen met nadere bepalingen en 
specificaties inzake inhoud, vorm en wijze van kennisgeving van de in lid 1 bedoelde 
melding en inzake de wijze van bekendmaking van de in lid 5 bedoelde 
vergoedingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 37, lid 2. 

                                                 
50 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31). 
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Artikel 25 

Biologisch certificaat 
1. Marktdeelnemers en groepen marktdeelnemers die hun activiteit overeenkomstig 

artikel 24, lid 1, hebben gemeld en aan deze verordening voldoen, kunnen aanspraak 
maken op een biologisch certificaat. Het zo mogelijk in elektronische vorm 
afgegeven biologische certificaat maakt het op zijn minst mogelijk de 
marktdeelnemer of groep marktdeelnemers, het type of assortiment onder het 
certificaat vallende producten en de periode van geldigheid van het certificaat te 
identificeren. 

2. Het biologische certificaat is een officiële verklaring in de zin van de artikelen 85 en 
86 van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles). 

3. Marktdeelnemers en groepen marktdeelnemers kunnen geen aanspraak maken op een 
door verschillende controleautoriteiten of controleorganen voor dezelfde 
productgroep afgegeven certificaat, ook niet wanneer deze marktdeelnemers en 
groepen marktdeelnemers actief zijn in verschillende stadia van de productie, 
bereiding of distributie.  

4. Leden van een groep marktdeelnemers kunnen geen aanspraak maken op een 
individueel biologisch certificaat voor activiteiten waarop de certificering van de 
groep van toepassing is. 

5. De marktdeelnemers verifiëren het biologische certificaat van marktdeelnemers door 
wie zij worden beleverd, systematisch. 

6. Om de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de transparantie van het biologische 
productiesysteem en het desbetreffende etiketteringssysteem te waarborgen, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot de criteria voor de vaststelling van de 
in lid 3 bedoelde productgroepen.  

Artikel 26 

Groepen marktdeelnemers 
1. Elke groep marktdeelnemers zet een systeem voor interne controles op. Het systeem 

bestaat uit een gedocumenteerde reeks controleactiviteiten en -procedures aan de 
hand waarvan een geïdentificeerde persoon of instantie nagaat of elk lid van de groep 
deze verordening naleeft. 

2. Tekortkomingen in de opzet of de werking van het in lid 1 bedoelde systeem voor 
interne controles, met name wanneer de integriteit van biologische producten in 
gevaar komt omdat niet-nalevingen van individuele leden van de groep 
marktdeelnemers niet worden geconstateerd of aangepakt, kunnen ertoe leiden dat de 
biologische certificering voor de hele groep wordt ingetrokken. 

3. Met het oog op een doeltreffende en doelmatige werking van de certificering van een 
groep marktdeelnemers, moet de Commissie ertoe worden gemachtigd gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 36 vast te stellen met betrekking tot de taken van 
de individuele leden van een groep marktdeelnemers, de samenstelling en omvang 
van die groep, de categorieën door een groep marktdeelnemers te produceren 
producten, de voorwaarden voor deelname aan de groep en de opzet en werking van 
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het systeem van de groep voor interne controles, inclusief werkingssfeer, inhoud en 
frequentie van de uit te voeren controles. 

4. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen met betrekking tot de 
uitwisseling van informatie tussen een groep marktdeelnemers en de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten, controleautoriteiten of controleorganen, en tussen de 
lidstaten en de Commissie. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 37, lid 2. 
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Hoofdstuk VI 

Handel met derde landen 

Artikel 27 

Uitvoer van biologische producten 
1. Een product mag als biologisch uit de Unie worden uitgevoerd en mag het logo voor 

de biologische productie van de Europese Unie dragen, indien het aan deze 
verordening voldoet. 

Een product dat bestemd is om als biologisch te worden uitgevoerd naar een derde 
land dat overeenkomstig artikel 31 is erkend, mag naar dat derde land worden 
uitgevoerd indien het voldoet aan de voorschriften van dat derde land om in dat 
derde land als biologisch in de handel te worden gebracht.  

2. Om te voorkomen dat oneerlijke voorwaarden voor marktdeelnemers ontstaan bij 
uitvoer naar derde landen, wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig 
artikel 36 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot specifieke 
voorschriften voor de uitvoer van biologische producten naar een derde land dat 
overeenkomstig artikel 31 is erkend. 

3. Om eerlijke concurrentie tussen marktdeelnemers te garanderen, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot voor douaneautoriteiten in derde landen bestemde 
documenten, met name een zo mogelijk in elektronische vorm afgegeven biologisch 
uitvoercertificaat dat garandeert dat de uitgevoerde biologische producten aan deze 
verordening voldoen. 

Artikel 28 

Invoer van biologische producten 
1. Een product mag uit een derde land worden ingevoerd om in de Unie als biologisch 

in de handel te worden gebracht, indien aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

(a) het product is een biologisch product als bedoeld in artikel 2, punt 1; 

(b) het product: 

i) voldoet aan de hoofdstukken II, III en IV en alle marktdeelnemers, met 
inbegrip van de exporteurs in het betrokken derde land, vallen onder de 
controle van overeenkomstig artikel 29 erkende controleautoriteiten of 
controleorganen; of 

ii) komt uit een derde land dat is erkend overeenkomstig: 

– artikel 30; of 

– artikel 31; 

(c) de marktdeelnemers in de derde landen kunnen te allen tijde informatie aan de 
importeurs of de nationale autoriteiten verstrekken aan de hand waarvan de 
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marktdeelnemer die de laatste handeling heeft verricht, kan worden 
geïdentificeerd teneinde de traceerbaarheid van het biologische product te 
waarborgen.  

2. Om de traceerbaarheid van de ingevoerde producten die bestemd zijn om in de Unie 
als biologisch in de handel te worden gebracht, te garanderen, wordt de Commissie 
ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot zo mogelijk in elektronische vorm afgegeven documenten die 
voor invoerdoeleinden worden vereist.  

3. Aan grenscontroleposten wordt overeenkomstig artikel 45, lid 1, van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXX (verordening officiële controles) nagegaan of de voorwaarden 
en maatregelen betreffende de invoer van biologische producten in de Unie in acht 
worden genomen. De in artikel 47, lid 3, van die verordening bedoelde fysieke 
controles worden verricht met een frequentie die afhangt van het risico van niet-
naleving van de onderhavige verordening. 

Artikel 29 

Erkenning van controleautoriteiten en controleorganen  
1. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen met betrekking tot de 

erkenning, of de intrekking van de erkenning, van controleautoriteiten en 
controleorganen die voldoen aan de criteria van een overeenkomstig artikel 7 
vastgestelde gedelegeerde handeling en die bevoegd zijn om in derde landen 
controles te verrichten, en met betrekking tot het opstellen van een lijst van die 
controleautoriteiten en controleorganen. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 37, lid 2. 

2. De controleorganen worden geaccrediteerd overeenkomstig de ter zake relevante 
geharmoniseerde norm inzake 'conformiteitsbeoordeling – eisen voor instanties die 
producten, processen en diensten certificeren' waarvan de referentie is 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.  

3. De in lid 2 bedoelde accreditatie mag enkel worden verleend door: 

(a) een nationaal accreditatie-orgaan in de Unie overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad51; of 

(b) een accreditatie-instantie buiten de Unie die ondertekenaar is van een 
multilaterale erkenningsregeling onder de auspiciën van het IAF (International 
Accreditation Forum). 

4. Bij de behandeling van een erkenningsverzoek vraagt de Commissie de 
controleautoriteit of het controleorgaan haar alle nodige informatie te verstrekken.  

De erkende controleorganen of controleautoriteiten leggen het door de accreditatie-
instantie afgegeven certificaat of respectievelijk het door de bevoegde autoriteit 
uitgebrachte evaluatieverslag over, alsmede in voorkomend geval verslagen over de 
regelmatige evaluatie ter plaatse, het toezicht en de meerjaarlijkse herbeoordeling 
van de activiteiten. 

                                                 
51 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling 

van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30). 
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5. Op basis van de in lid 4 bedoelde informatie zorgt de Commissie ervoor dat de 
erkende controleautoriteiten en controleorganen aan passend toezicht worden 
onderworpen middels een regelmatige controle van hun erkenning. Met het oog op 
dat toezicht kan de Commissie de accreditatie-instanties of, in voorkomend geval, de 
bevoegde autoriteiten verzoeken om aanvullende informatie. 

6. De invulling van het toezicht wordt bepaald op basis van een beoordeling van het 
risico van niet-naleving. 

7. Om de transparantie van de erkennings- en toezichtsprocedures te waarborgen, wordt 
de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de criteria voor de erkenning, en de intrekking 
daarvan, van de controleautoriteiten en controleorganen als bedoeld in lid 1, en met 
betrekking tot de uitoefening van het toezicht door de Commissie, onder meer in de 
vorm van onderzoeken ter plaatse. 

8. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om te garanderen dat 
maatregelen worden genomen wanneer zich gevallen van niet-naleving of vermoeden 
van niet-naleving voordoen die een risico inhouden voor de integriteit van de 
biologische producten die in het kader van de in dit artikel bedoelde erkenning 
worden ingevoerd. Bij wijze van maatregel kan de integriteit van de biologische 
producten vóór het in de handel brengen in de Unie worden geverifieerd, of kan, in 
voorkomend geval, de toelating om dergelijke producten in de Unie als biologisch in 
de handel te brengen, worden opgeschort. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 37, lid 2. 

9. Om dwingende urgente redenen op het gebied van de bescherming tegen oneerlijke 
praktijken of praktijken die onverenigbaar zijn met de beginselen en voorschriften 
inzake de biologische productie, de bescherming van het consumentenvertrouwen of 
de bescherming van de eerlijke concurrentie tussen marktdeelnemers, stelt de 
Commissie overeenkomstig de in artikel 37, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast om de in lid 8 van dit artikel bedoelde 
maatregelen te nemen of om een besluit te nemen over de intrekking van de 
erkenning van de controleautoriteiten en controleorganen als bedoeld in lid 1. 

Artikel 30 

Gelijkwaardigheid in het kader van een handelsovereenkomst 
Een erkend derde land als bedoeld in artikel 28, lid 1, onder b) ii), eerste streepje, is een derde 
land dat door de Unie in het kader van een handelsovereenkomst is erkend als een land met 
een productiesysteem dat aan dezelfde doelstellingen en beginselen voldoet omdat in het 
kader van dat systeem voorschriften worden toegepast die hetzelfde overeenstemmingsniveau 
garanderen als die van de Unie.  

Artikel 31 

Gelijkwaardigheid in het kader van Verordening (EG) nr. 834/2007  
1. Een erkend derde land als bedoeld in artikel 28, lid 1, onder b) ii), tweede streepje, is 

een derde land dat voor gelijkwaardigheidsdoeleinden is erkend in het kader van 
artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007, inclusief de derde landen die 
zijn erkend in het kader van de overgangsmaatregel als bedoeld in artikel 40. 
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De erkenning van de in de eerste alinea bedoelde derde landen loopt af op [datum 
invoegen van de dag waarop vijf jaar zijn verlopen sinds de datum van toepassing 
van de verordening].  

2. Op basis van jaarlijkse verslagen die de in lid 1 bedoelde derde landen over de 
uitvoering en handhaving van door hen vastgestelde controlemaatregelen moeten 
opstellen en jaarlijks uiterlijk op 31 maart van elk jaar aan de Commissie moeten 
toezenden, zorgt de Commissie met hulp van de lidstaten voor adequaat toezicht op 
de erkende landen door hun erkenning regelmatig te evalueren.  De invulling van het 
toezicht wordt bepaald op basis van een beoordeling van het risico van niet-naleving. 

3. De controleorganen die controles verrichten in de in lid 1 bedoelde derde landen, 
worden geaccrediteerd overeenkomstig de ter zake relevante geharmoniseerde norm 
inzake 'conformiteitsbeoordeling – eisen voor instanties die producten, processen en 
diensten certificeren' waarvan de referentie is bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Een accreditatie die niet is verleend door een nationale 
accreditatie-instantie in de Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008, 
moet zijn verleend door een accreditatie-instantie buiten de Unie die ondertekenaar is 
van een multilaterale erkenningsregeling onder de auspiciën van het IAF 
(International Accreditation Forum).  

4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot het opstellen en 
wijzigen van een lijst in lid 1 bedoelde derde landen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 37, lid 2. 

5. Met het oog op het beheer van de in lid 4 bedoelde lijst van derde landen wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de informatie die deze derde landen met het oog op 
het toezicht op hun erkenning door de Commissie moeten toezenden en met 
betrekking tot de uitoefening van dat toezicht door de Commissie, onder meer in de 
vorm van onderzoeken ter plaatse. 

6. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om te garanderen dat 
maatregelen worden genomen wanneer zich gevallen van niet-naleving of vermoeden 
van niet-naleving voordoen die een risico inhouden voor de integriteit van de 
biologische producten die worden ingevoerd uit in dit artikel bedoelde derde landen. 
Bij wijze van maatregel kan de integriteit van de biologische producten vóór het in 
de handel brengen in de Unie worden geverifieerd, of kan, in voorkomend geval, de 
toelating om dergelijke producten in de Unie als biologisch in de handel te brengen, 
worden opgeschort. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 37, lid 2. 
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Hoofdstuk VII 

Algemene bepalingen 

AFDELING 1 

VRIJ VERKEER VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN 

Artikel 32 

Geen verbod en geen beperking op het in de handel brengen van biologische producten 
1. Bevoegde autoriteiten, controleautoriteiten en controleorganen mogen het in de 

handel brengen van biologische producten die zijn gecontroleerd door andere, in een 
andere lidstaat gevestigde bevoegde autoriteiten, controleautoriteiten of 
controleorganen, niet om redenen in verband met de productie, de etikettering of de 
presentatie van die producten beperken of belemmeren, indien die producten aan 
deze verordening voldoen. Met name mogen geen andere dan de in Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles) bedoelde officiële controles 
en andere officiële activiteiten worden verricht en mogen geen andere dan de in 
artikel 76 van die verordening bedoelde vergoedingen voor officiële controles en 
andere officiële activiteiten worden geïnd.  

2. Om de goede werking van de interne markt en het handelsverkeer tussen de lidstaten 
te garanderen, wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 
gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het vrije verkeer van 
biologische producten met het oog op de toepassing van lid 1 van dit artikel. 

AFDELING 2 

INFORMATIE EN VERSLAGLEGGING 

Artikel 33 

Informatie over de biologische sector en de biologische handel 
1. De lidstaten zenden de Commissie jaarlijks de informatie toe die nodig is om deze 

verordening ten uitvoer te leggen en de toepassing ervan te monitoren. 

2. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot het systeem voor 
de toezending van de in lid 1 bedoelde informatie, de inhoud van de toe te zenden 
informatie en de uiterste datum voor toezending van die informatie. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure als 
bedoeld in artikel 37, lid 2.  

Artikel 34 

Informatie over de bevoegde autoriteiten, controleautoriteiten en controleorganen  
1. De lidstaten stellen een geregeld bijgewerkte lijst op met: 
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(a) de naam en het adres van de bevoegde autoriteiten; 

(b) de naam, het adres en het codenummer van de controleautoriteiten en 
controleorganen.  

De lidstaten maken de in de eerste alinea, onder b), bedoelde lijst bekend. 

2. De Commissie maakt de in lid 1, eerste alinea, onder b), bedoelde lijst van 
controleautoriteiten en controleorganen jaarlijks bekend op het internet. 

Artikel 35 

Verslag 
Uiterlijk op 31 december 2021 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in over de beschikbaarheid van biologisch vegetatief teeltmateriaal en voor 
fokkerij/reproductie bestemde dieren. 



NL 56   NL 

Hoofdstuk VIII 

Procedure-, overgangs- en slotbepalingen 

AFDELING 1 

PROCEDUREBEPALINGEN 

Artikel 36 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 
1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden. 

2. Het Europees Parlement of de Raad kan de in [……….] bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de in dat besluit vermelde bevoegdheid.  Het wordt van 
kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van 
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

3. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad. 

4. Een overeenkomstig […..] vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie heeft 
medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.     

Artikel 37 

Comitéprocedure 
1. De Commissie wordt bijgestaan door het "Comité voor de biologische productie".  

Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 
van toepassing. 

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 daarvan, van toepassing. 
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AFDELING 2 

INTREKKING, WIJZIGING, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 38 

Intrekking 
Verordening (EG) nr. 834/2007 wordt ingetrokken. 

Verordening (EG) nr. 834/2007 blijft evenwel van toepassing voor de afronding van het 
onderzoek van in artikel 42 van de onderhavige verordening bedoelde verzoeken van derde 
landen die nog in behandeling zijn. 
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Artikel 39 

Overgangsmaatregelen met betrekking tot de omschakeling naar de biologische 
landbouw 

Om een vlotte overgang van het oude naar het nieuwe rechtskader te garanderen, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot een afwijking van artikel 8, lid 3, inzake omschakelingsperioden 
voor landbouwers die vóór de inwerkingtreding van deze verordening met de omschakeling 
beginnen.  

Artikel 40 

Overgangsmaatregelen met betrekking tot de oorsprong van vegetatief teeltmateriaal, 
voor de fokkerij/reproductie bestemde dieren en jonge bestanden van 

aquacultuurdieren 
Om ervoor te zorgen dat de overgang van de in artikel 12, lid 1, onder i), van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorschriften inzake de biologische oorsprong 
van vegetatief teeltmateriaal, de in artikel 14, lid 1, onder a) ii), van die verordening 
vastgestelde voorschriften inzake voor de fokkerij bestemde dieren, de in artikel 15, lid 1, 
onder a) ii), van die verordening vastgestelde voorschriften inzake jonge bestanden van 
aquacultuurdieren en de krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde 
uitzondering op de productievoorschriften naar de nieuwe, in artikel 10, lid 1, en artikel 11, 
lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde productievoorschriften voor 
respectievelijk planten en plantaardige producten, dieren, en zeewier en aquacultuurdieren 
vlot verloopt, wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot het toestaan van uitzonderingen wanneer dat 
noodzakelijk wordt geacht om toegang tot voor gebruik in de biologische productie toegelaten 
vegetatief teeltmateriaal, voor de fokkerij/reproductie bestemde levende dieren en jonge 
bestanden van aquacultuurdieren te waarborgen. De krachtens dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handelingen verstrijken op 31 december 2021. 

Artikel 41 

Overgangsmaatregelen met betrekking tot krachtens artikel 33, lid 3, van Verordening 
(EG) nr. 834/2007 erkende controleautoriteiten en controleorganen 

1. Erkenningen van controleautoriteiten en controleorganen die krachtens artikel 33, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn verleend, verstrijken uiterlijk op [31 
december 2018]. 

2. De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling een lijst van de krachtens artikel 33, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleautoriteiten en 
controleorganen vast, die zij bij uitvoeringshandeling kan wijzigen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure als 
bedoeld in artikel 37, lid 2. 

3. Met het oog op het beheer van de in lid 2 bedoelde lijst van controleautoriteiten en 
controleorganen wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 
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gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de informatie die deze 
controleautoriteiten en controleorganen met het oog op het toezicht op hun erkenning 
door de Commissie moeten toezenden en met betrekking tot de uitoefening van dat 
toezicht door de Commissie, onder meer in de vorm van onderzoeken ter plaatse. 

Artikel 42 

Overgangsmaatregelen met betrekking tot krachtens artikel 33, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 834/2007 ingediende verzoeken van derde landen 

1. De Commissie rondt het onderzoek van verzoeken af die derde landen krachtens 
artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 hebben ingediend en die op de 
datum van inwerkingtreding van deze verordening nog in behandeling zijn. 
Verordening (EG) nr. 834/2007 is van toepassing op het onderzoek van die 
verzoeken.  

2. Om het onderzoek van de in lid 1 bedoelde verzoeken vlotter te kunnen afronden, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 36 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot de voor het onderzoek vereiste 
procedureregels, onder meer inzake de door de derde landen over te leggen 
informatie. 

Artikel 43 

Overgangsmaatregelen voor voorraden van overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
834/2007 geproduceerde biologische producten  

Het is toegestaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 geproduceerde producten 
die vóór 1 juli 2017 in de handel worden gebracht, na die datum voor verkoop te blijven 
aanbieden zolang de voorraad strekt.  

Artikel 44 

Wijziging van Verordening (EU) nr. […][inzake officiële controles] 

Verordening (EU) nr. XXX/XXXX (verordening officiële controles) wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. Artikel 2, punten 38 en 39, worden vervangen door: 

"38. "gemachtigde instantie": derde partij waaraan de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële controles of andere officiële activiteiten 
hebben gedelegeerd; 

39. "controleautoriteit voor de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten": overheidsinstantie van een lidstaat waaraan de bevoegde 
autoriteiten hun bevoegdheden in verband met de toepassing van de regelgeving van 
de Unie over het in artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde gebied geheel of gedeeltelijk 
hebben overgedragen, met inbegrip van een overeenkomstige instantie van een derde 
land of een overeenkomstige in een derde land werkzame instantie;";  

2. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

a) Lid 3 wordt vervangen door: 
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"3. De bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de verificatie van de 
naleving van de in artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde regelgeving, kunnen taken in 
verband met officiële controles of andere officiële activiteiten overdragen aan een of 
meer controleautoriteiten voor de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten. In dat geval kennen zij aan elk van deze autoriteiten een 
codenummer toe."; 

b) Lid 4, onder c), wordt vervangen door: 

"c) de in lid 3 bedoelde controleautoriteiten voor de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten;"; 

3. Artikel 23 wordt vervangen door: 

"Artikel 23 

Specifieke voorschriften voor officiële controles en voor maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in verband met biologische producten en 
beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en 
gegarandeerde traditionele specialiteiten 

1. De bevoegde autoriteiten moeten in verband met de in artikel 1, lid 2, onder j), 
bedoelde regelgeving: 

a) in gevallen van niet-naleving die met name vanwege het gebruik van verboden of 
niet-toegelaten stoffen en technieken of vermenging met niet-biologische producten 
de integriteit van biologische producten in om het even welk stadium van de 
productie, bereiding, distributie en export in gevaar brengen, ervoor zorgen dat in de 
etikettering en de reclame voor de hele partij of productiegang niet wordt verwezen 
naar de biologische productie;  

b) in gevallen van herhaalde of voortdurende niet-naleving ervoor zorgen dat de 
betrokken, in artikel 3, respectievelijk punt 6 en punt 7, van Verordening (EU) nr. 
[biologische productie] van het Europees Parlement en de Raad* gedefinieerde 
marktdeelnemers of groepen marktdeelnemers naast de in dit lid, onder a) bedoelde 
maatregelen het verbod opgelegd krijgen om producten die naar de biologische 
productie verwijzen in de handel te brengen, en dat hun biologisch certificaat 
afhankelijk van het geval wordt opgeschort of ingetrokken.  

2. De Commissie wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles en andere officiële activiteiten om de naleving van de in artikel 1, 
lid 2, onder j) en k), bedoelde regelgeving na te gaan, alsmede met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten naar aanleiding van die officiële controles 
en andere officiële activiteiten moeten nemen.  

3. In de in lid 2 van dit artikel bedoelde gedelegeerde handelingen worden 
voorschriften in verband met de in artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde regelgeving 
vastgesteld betreffende: 

a) de specifieke verantwoordelijkheden en taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, artikel 10, 
lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36, en naast de 
artikelen 25, 26, 28, 29, 30 en 32 betreffende de erkenning van en het toezicht op 
gemachtigde instanties en de artikelen 85 tot en met 90 betreffende officiële 
certificering; 
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b) aanvullende voorschriften ten opzichte van hetgeen bedoeld is in artikel 8, lid 1, 
betreffende risicobeoordeling en de vaststelling van de frequentie van officiële 
controles en in voorkomend geval bemonstering, rekening houdend met het risico 
van niet-naleving; 

c) de frequentie van officiële controles van marktdeelnemers en de gevallen waarin 
en voorwaarden waartegen bepaalde marktdeelnemers van bepaalde officiële 
controles moeten worden vrijgesteld; 

d) aanvullende methoden en technieken voor officiële controles ten opzichte van 
hetgeen bedoeld is in artikel 13 en artikel 33, leden 1 tot en met 5, alsook specifieke 
voorschriften voor de uitvoering van officiële controles betreffende het traceren van 
biologische producten in alle stadia van de productie, bereiding en distributie en 
betreffende het bieden van garanties voor de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
onder j), bedoelde regelgeving; 

e) aanvullende acties en maatregelen ten opzichte van hetgeen bedoeld is in 
artikel 134, leden 2 en 3, in gevallen van vermoeden van niet-naleving, aanvullende 
criteria ten opzichte van hetgeen bedoeld is in artikel 135, lid 1, tweede alinea, en 
aanvullende criteria en maatregelen ten opzichte van hetgeen bedoeld is in artikel 
135, lid 2, en lid 1 van dit artikel in gevallen van niet-naleving;  

f) aanvullende voorschriften ten opzichte van hetgeen vermeld is in artikel 4, lid 1, 
onder f), voor de faciliteiten en uitrusting die nodig zijn voor de uitvoering van 
officiële controles en specifieke en aanvullende voorwaarden en verplichtingen ten 
opzichte van hetgeen bedoeld is in de artikelen 25, 26, 28, 29, 30, 31 en 32 voor de 
delegatie van taken in verband met officiële controles en andere officiële activiteiten 
aan gemachtigde instanties;  

g) aanvullende verslagleggingsverplichtingen ten opzichte van hetgeen bedoeld is in 
de artikelen 12, 28 en 31, voor de bevoegde autoriteiten, de controleautoriteiten en de 
gemachtigde instanties die met officiële controles en andere officiële activiteiten zijn 
belast; 

h) specifieke criteria en voorwaarden voor de inwerkingtreding en de werking van de 
mechanismen voor administratieve bijstand als bedoeld in titel IV, met inbegrip van 
de uitwisseling van informatie betreffende gevallen van niet-naleving of 
waarschijnlijke niet-naleving tussen bevoegde autoriteiten, controleautoriteiten en 
gemachtigde instanties.  

4. In de in lid 3 van dit artikel bedoelde gedelegeerde handelingen worden 
voorschriften in verband met de in artikel 1, lid 2, onder k), bedoelde regelgeving 
vastgesteld betreffende: 

a) aanvullende voorschriften, methoden en technieken ten opzichte van hetgeen 
bedoeld is in de artikelen 11 en 13, voor officiële controles op de naleving van de 
productspecificaties en etiketteringsvoorschriften; 

b) aanvullende methoden en technieken ten opzichte van hetgeen bedoeld is in 
artikel 13, voor de uitvoering van officiële controles betreffende het traceren van 
producten die onder het toepassingsgebied van de in artikel 1, lid 2, onder k), 
bedoelde regelgeving vallen, in alle stadia van de productie, bereiding en distributie, 
en betreffende het bieden van garanties voor de naleving van die regelgeving; 

c) aanvullende specifieke criteria en aanvullende specifieke inhoud ten opzichte van 
hetgeen vermeld is in artikel 108, voor het opstellen van de desbetreffende delen van 
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het in artikel 107, lid 1, bedoelde meerjarige nationale controleplan en aanvullende 
specifieke inhoud van het in artikel 112 bedoelde verslag; 

d) specifieke criteria en voorwaarden voor de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als bedoeld in titel IV; 

e) aanvullende specifieke maatregelen ten opzichte van hetgeen bedoeld is in 
artikel 135, lid 2, voor gevallen van niet-naleving en ernstige of herhaalde niet-
naleving. 

5. In voorkomend geval wijken de in de leden 3 en 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen af van de in die leden bedoelde bepalingen van deze verordening. 

* PB L …, blz. …” 

4. Artikel 128, lid 1, wordt vervangen door: 

"1. Op de gebieden waarop de regelgeving als bedoeld in artikel 1, lid 2, met 
uitzondering van artikel 1, lid 2, onder d), e), g), h) en j), van toepassing is, kan de 
Commissie door middel van uitvoeringshandelingen erkennen dat maatregelen die in 
een derde land of regio's daarvan worden toegepast, gelijkwaardig zijn aan de 
voorschriften van die regelgeving, op basis van:  

a) een gedegen onderzoek van de informatie en gegevens die het derde land 
krachtens artikel 124, lid 1, verstrekt; 

b) in voorkomend geval, de bevredigende resultaten van een overeenkomstig 
artikel 119, lid 1, verrichte controle. 

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 141, lid 2." 

5. Artikel 141, lid 1, wordt vervangen door: 

"1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor planten, dieren, 
levensmiddelen en diervoeders, dat is ingesteld bij artikel 58, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002. Dit comité is een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011. Voor maatregelen op het in artikel 1, lid 2, onder j), van de 
onderhavige verordening bedoelde gebied wordt de Commissie bijgestaan door het 
Comité voor de biologische productie dat is ingesteld bij artikel 37, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [biologische productie].   

Artikel 45 

Inwerkingtreding en toepassing 
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 201752. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke 
lidstaat. 

                                                 
52 Ten minste zes maanden na de inwerkingtreding.  
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Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De voorzitter De voorzitter 
[…] […] 
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FINANCIEEL MEMORANDUM 

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF  

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief  
Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX 
van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 834/2007 

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur53  

1.3. Aard van het voorstel/initiatief  
 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie  

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een 
voorbereidende actie54  

 Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie  

X Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie  

1.4. Doelstelling(en) 

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de 
Commissie  

Doel van het voorstel is aan de hand van voorschriften voor de biologische productie bij te 
dragen tot de beleidsprioriteiten van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, en meer bepaald tot een op kennis en innovatie gebaseerde concurrerende 
economie met een hoge werkgelegenheidsgraad en zowel sociale als territoriale 
samenhang, die bovendien koolstofarm is en efficiënt gebruik maakt van hulpbronnen. 
Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteiten  

De specifieke doelstellingen van het voorstel zijn: 

- de obstakels die de ontwikkeling van de biologische productie in de Unie belemmeren, 
uit de weg ruimen, 

- billijke concurrentie voor landbouwers en marktdeelnemers garanderen en de werking 
van de interne markt verbeteren,  

- het vertrouwen van de consument in biologische producten op peil houden of vergroten.  

Overeenkomstig het gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)55 voor de periode 2014-2020 is het voorstel 
afgestemd op de volgende algemene doelstellingen: "duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie" door in het kader van de eerste pijler van het GLB publieke 
(meestal milieu-) goederen te leveren en door te streven naar "klimaatmitigatie en -
adaptatie", en "rendabele voedselproductie" door "tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van de consument" en door "het concurrentievermogen van de 

                                                 
53 ABM: activity-based management – ABB: activity-based budgeting. 
54 In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement. 
55 Artikel 110 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de 

financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
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landbouwsector en de integratie van de primaire producenten in de agrovoedselketen te 
verbeteren".  

Voorts draagt het voorstel bij tot de algemene doelstelling "zorgen voor een duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie" door ecosystemen te herstellen, in 
stand te houden en te verbeteren (prioriteit 4) in het kader van de tweede pijler van het 
GLB.  

Het voorstel betreft maatregelen waarvoor steun wordt verleend in het kader van de eerste 
pijler (rechtstreekse betalingen en markten) en de tweede pijler van het GLB.  

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en): 05 04 Plattelandsontwikkeling (en 05 02 Interventies 
op de landbouwmarkten en 05 03 Rechtstreekse steun). 

1.4.2. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en) 
Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen 

Positieve marktvooruitzichten (dankzij het grotere consumentenvertrouwen) zullen naar 
verwachting de prijzen van biologische producten ondersteunen en nieuwkomers 
aantrekken. 

Het schrappen van de uitzonderingen op de regels zou moeten bijdragen tot de 
ontwikkeling van biologische productiemiddelen, met name zaaigoed.  

Duidelijker en eenvoudiger productievoorschriften zullen de sector aantrekkelijker maken. 

De concurrentie zal billijker worden, met name als gevolg van verdergaande harmonisatie, 
duidelijker en eenvoudiger voorschriften en de verschuiving van gelijkwaardigheid naar 
naleving op het gebied van de erkenning van controleorganen in derde landen.  

Het consumentenvertrouwen wordt bevorderd middels geharmoniseerde 
productievoorschriften waarin rekening wordt gehouden met de veranderende 
bekommernissen van de samenleving (dierenwelzijn, milieubeheersysteem voor 
verwerkers en handelaren).  

Een risicogebaseerde benadering moet de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
controles verbeteren en moet, samen met een betrouwbaardere invoerregeling, fraude 
voorkomen. 
Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is 
uitgevoerd. 

De voornaamste resultaatindicatoren in het gemeenschappelijk monitoring- en 
evaluatiekader zijn: 
- het aandeel van het biologische areaal in de totale oppervlakte cultuurgrond; 
- het aandeel biologische dieren in het totale dierbestand. 
 
De voornaamste outputindicatoren zijn: 
- de oppervlakte van het biologische areaal (in omschakeling en volledig omgeschakeld); 
- het aantal gecertificeerde biologische marktdeelnemers. 
 
Bovendien zullen in het kader van deze verordening ook de volgende aanvullende 
indicatoren worden gemonitord: 
- dieren (aantal biologische dieren en producten van dierlijke oorsprong);  
- productie en verwerking van gewassen (aantal marktdeelnemers en waarde/volume van 
de productie per type economische activiteit);  
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- aantal gebruikte afwijkingen en aantal afgeschafte afwijkingen, 
- bekendheid van en vertrouwen in het logo voor biologische productie van de Europese 
Unie (Eurobarometer-peiling).   

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief  

1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien  

De algemene doelstelling van het rechtskader - de duurzame ontwikkeling van de 
biologische productie - wordt momenteel niet volledig gehaald. Hierdoor lopen 
landbouwers en marktdeelnemers in de Unie kansen mis (het biologische areaal in de Unie 
is de afgelopen tien jaar slechts verdubbeld, terwijl de markt vier keer groter is geworden) 
en ontstaat het gevaar dat de expansiemogelijkheden voor de biologische markt worden 
gefnuikt en de milieuvoordelen die met de biologische productie worden geassocieerd, niet 
volledig worden verwezenlijkt.  

Belangrijkste oorzaken in dit verband zijn: regelgevingsgebonden en andere obstakels die 
de ontwikkeling van de biologische productie in de Unie in de weg staan; het gevaar van 
afbrokkelend consumentenvertrouwen, met name vanwege de talrijke uitzonderingen die 
de biologische productievoorschriften verwateren en vanwege fraude als gevolg van 
tekortkomingen in de controleregeling en de invoerregeling; onbillijke concurrentie tussen 
marktdeelnemers in de Unie en in derde landen; tekortkomingen in het ontwerp en de 
handhaving van de rechtsbepalingen, met name op het gebied van de werking van de 
interne markt, leemtes in de wetgeving en verschillen in de tenuitvoerlegging.  

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU 

Met dit voorstel wordt een reeds bestaande GLB-kwaliteitsregeling bijgewerkt.   

Zowel het produceren en verhandelen van landbouwproducten en levensmiddelen op de 
interne markt als het garanderen van de werking van de interne markt valt onder de 
bevoegdheid van de Unie. Zij deelt beide bevoegdheden met de lidstaten.  

Een Uniewijde regeling is efficiënter dan 28 verschillende regelingen en maakt het 
mogelijk een krachtiger en coherenter handelsbeleid te voeren ten aanzien van de 
handelspartners op de wereldmarkt, meer bepaald door de onderhandelingspositie van de 
Unie te versterken.   

Het logo voor de biologische productie van de Europese Unie moet worden gebruikt voor 
producten die voldoen aan een in de hele Unie toegepaste gemeenschappelijke reeks 
voorschriften. 

Op de volgende gebieden is verdere harmonisatie vereist: uitzonderingen op de 
voorschriften en maatregelen om de integriteit van de biologische productie te behouden, 
onder meer via een gemeenschappelijke aanpak ten opzichte van de aanwezigheid van 
residuen van niet-toegelaten stoffen in biologische producten.  

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan 

In 2013 is een externe evaluatie opgeleverd waarin de Uniewetgeving over de biologische 
landbouw56 tegen het licht wordt gehouden en met name wordt onderzocht of de 
productievoorschriften en de regels inzake controles, invoer en etikettering van biologische 

                                                 
56 Sanders, J (ed.) 2013: Evaluation of the EU legislation on organic farming, Thünen Institute of Farm 

Economics http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-
2013_en.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm
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producten aan de vooropgestelde doelstellingen voldoen. De conclusie luidde dat de 
meeste voorschriften die in het biologische rechtskader zijn vastgelegd, doorgaans volstaan 
om de globale doelstellingen van dat rechtskader te halen. Dit neemt echter niet weg dat 
een aantal tekortkomingen aan het licht is komen - waarvoor overigens ook aanbevelingen 
ter verbetering zijn aangedragen. In het onderhavige voorstel is terdege rekening gehouden 
met die aanbevelingen.          

Bovendien heeft de Europese Rekenkamer een audit verricht van de doeltreffendheid van 
de in Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde controleregeling voor de productie, 
verwerking, distributie en invoer van biologische producten. De resultaten daarvan zijn in 
Speciaal Verslag van de Rekenkamer nr. 9/12 bekendgemaakt, onder de vorm van een 
aantal tekortkomingen en aanbevelingen voor verbetering, die in het onderhavige voorstel 
in aanmerking zijn genomen.     

1.5.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten 

Het voorstel is in overeenstemming met het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid en 
met het nieuwe GLB, onder meer met de nieuwe verordening inzake rechtstreekse 
betalingen57, op grond waarvan biologische landbouwbedrijven ipso facto recht hebben op 
de nieuwe "groene" betaling, en met de nieuwe verordening inzake 
plattelandsontwikkeling58, op grond waarvan de biologische landbouw kan profiteren van 
specifieke maatregelen.  

Het voorstel is tevens in overeenstemming met het voorstel voor een nieuwe verordening 
inzake officiële controles van levensmiddelen en diervoeders en met de beginselen voor 
slimme regelgeving.   

1.6. Duur en financiële gevolgen  
 Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur  

–  Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ  

–  Financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ  

X Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur 

– Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ, 

– gevolgd door een volledige uitvoering. 

1.7. Beheersvorm(en)59  
Direct beheer door de Commissie 

– X via haar diensten, met inbegrip van haar personeel in de delegaties van de Unie;  

–  via de uitvoerende agentschappen  

X Gedeeld beheer met lidstaten  
                                                 
57 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften 

voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad. 

58 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad. 

59 Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op 
BudgWeb:http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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 Indirect beheer door uitvoeringstaken te delegeren aan: 

–  derde landen of de door hen aangewezen organen; 

–  internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke) 

– de EIB en het Europees Investeringsfonds; 

–  in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement genoemde organen; 

–  publiekrechtelijke organen; 

–  privaatrechtelijke organen met een openbare dienstverleningstaak, voor zover zij 
voldoende financiële garanties bieden; 

–  privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-
privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden; 

–  personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het 
GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in 
de betrokken basishandeling. 

– Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen". 

Opmerkingen  

2. BEHEERSMAATREGELEN  

2.1. Regels inzake monitoring en verslaglegging  
Vermeld frequentie en voorwaarden. 

De lidstaten moeten de Commissie jaarlijks de informatie verstrekken die nodig is om deze 
verordening ten uitvoer te leggen en de toepassing ervan te monitoren. In het kader van de 
meerjarige nationale controleplannen en jaarverslagen als bedoeld in de verordening 
officiële controles, moeten de lidstaten de Commissie bovendien jaarlijks in kennis stellen 
van informatie over de controles die zijn uitgevoerd om de naleving van de biologische 
productievoorschriften te waarborgen.  

Als gelijkwaardig erkende derde landen, alsmede controleorganen of controleautoriteiten 
die blijkens hun erkenning de vereisten voor de invoer van biologische producten in de 
Unie naleven, moeten bij de Commissie jaarverslagen indienen met de informatie die 
nodig is voor de tenuitvoerlegging van de voorschriften in het kader van deze verordening. 

2.2. Beheers- en controlesysteem  

2.2.1. Mogelijke risico's  

Indien de voorgestelde voorschriften al een risico in zich dragen, heeft dat te maken met de 
al dan niet doeltreffende werking van het voorstel en niet met de uitgaven voor de Unie, 
die relatief gering zijn:  

De harmonisatie van de productievoorschriften (en de daaruit voortvloeiende afschaffing 
van uitzonderingen) kan in de beginfase problemen voor sommige marktdeelnemers 
opleveren en het gebruik van de biologische regeling ontmoedigen. 

Het zou kunnen dat tijdens de periode waarin voor de invoer van biologische producten in 
de Unie wordt overgestapt van een gelijkwaardigheids- naar een nalevingssysteem, de 
gelijkheid van het speelveld niet kan worden gewaarborgd 
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Sommige marktdeelnemers en/of controleautoriteiten of -organen in de lidstaten zijn het er 
misschien niet mee eens dat de jaarlijkse fysieke inspectie van alle marktdeelnemers, 
ongeacht hun risicoprofiel, wordt vervangen door een volledig risicogebaseerde 
controleaanpak. 

Tekortkomingen in de handhaving, meer bepaald de tenuitvoerlegging door de bevoegde 
autoriteiten en de controleautoriteiten of controleorganen in de lidstaten en derde landen, 
en toezicht door de Commissie, kunnen op hun beurt weer andere risico's in de hand 
werken.  

Om deze risico's te beperken is bij het ontwerpen van het voorstel rekening gehouden met 
de ervaring die met de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 834/2007 is opgedaan - 
onder meer via auditresultaten, input van de belanghebbende partijen in het kader van de 
effectbeoordeling, en de aanbevelingen in het kader van externe studies en de externe 
evaluatie. Door in te zetten op duidelijker regels, die gemakkelijker te beheren en 
controleren zijn, is geprobeerd het risico van tekortkomingen op het gebied van 
handhaving te verminderen.  

2.2.2. Informatie over de opzet van het interne controlesysteem 

De met dit voorstel gepaard gaande uitgaven worden door de Commissie verricht in het 
kader van direct beheer overeenkomstig de beginselen van artikel 32 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (het Financieel Reglement). 

Zoals op grond van het Financieel Reglement vereist is, heeft de directeur-generaal voor 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling de organisatorische structuur en de systemen voor 
interne controle ingesteld die passen bij de beleids- en controledoelstellingen. Hierbij is 
rekening gehouden met de door de Commissie vastgestelde normen voor interne controle 
en met de risico's die verbonden zijn met de omgeving waarin het beleid wordt toegepast.  

2.2.3. Raming van de kosten en baten van controles en beoordeling van het verwachte 
foutenrisico  

De met dit voorstel gepaard gaande kosten zullen, gezien de relatief geringe bedragen, niet 
leiden tot een hoger foutenpercentage voor het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden  
Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen. 

De Commissie neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van 
uit hoofde van deze verordening gefinancierde acties de financiële belangen van de Unie 
worden gevrijwaard door de toepassing van maatregelen ter voorkoming van fraude, 
corruptie en andere onwettige activiteiten, door doeltreffende controles en, indien er 
onregelmatigheden worden vastgesteld, de terugvordering van ten onrechte betaalde 
bedragen en, waar nodig, door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, 
overeenkomstig artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en titel IV van het Financieel 
Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Unie. 

De Commissie of haar vertegenwoordigers en de Rekenkamer zijn bevoegd om bij alle 
begunstigden, contractanten en subcontractanten die middelen van de Unie hebben 
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ontvangen, audits op basis van documenten en audits ter plaatse te verrichten. OLAF wordt 
gemachtigd om overeenkomstig de procedures van Verordening (Euratom, EG) nr. 
2185/96 van de Raad van 11 november 1996 ter plaatse te controleren en te verifiëren of 
direct dan wel indirect bij de financiering betrokken marktdeelnemers fraude hebben 
gepleegd. De Commissie, met inbegrip van OLAF, en de Rekenkamer zullen bij besluiten, 
overeenkomsten en contracten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van deze 
verordening, uitdrukkelijk worden gemachtigd om dergelijke audits alsook controles en 
verificaties ter plaatse uit te voeren. 

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF  

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken 
begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven  

• Bestaande begrotingsonderdelen  

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de 
begrotingsonderdelen 

Begrotingsonderdeel Soort  
uitgave Bijdrage  

Rubriek 
van het 

meerjarig 
financieel 

kader 

Nummer  
[…]Rubriek…………………………
……………...……….] 

GK/ NGK
(60) 
 

van EVA-
landen61 

 

van 
kandidaat-
lidstaten62 

 

van derde 
landen 

in de zin van 
artikel 21, lid 2, 
onder b), van het 

Financieel 
Reglement  

2 05 04 60 02 Operationele technische 
bijstand   

GK /NEE /NEE NEE NEE 

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven  

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven  

                                                 
60 GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten. 
61 EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.  
62 Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan. 
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in mln EUR 

Rubriek van het meerjarig financieel  
kader  2 Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen 

 

DG: AGRI 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL 

 Beleidskredieten         

Vastleggingen (1) 0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 05 04 60 02 Operationele technische bijstand * 

 Betalingen (2) 0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 

Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten63         

  (3)     
 
 

 
 

 

Vastleggingen =1+1a +3 0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 
TOTAAL kredieten ** 

voor DG AGRI Betalingen =2+2a 

+3 
0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 

* Momenteel wordt de invoer van biologische producten gecontroleerd via het TRACES-systeem dat deels via dit begrotingsonderdeel wordt gefinancierd. Er 
wordt niet verwacht dat de behoeften voor die maatregel als gevolg van het onderhavige voorstel naar boven moeten worden bijgesteld. Onverminderd het 
reeds bestaande instrument voor de invoer schrijft de onderhavige verordening voor dat de biologische productie die in de Unie in de handel wordt gebracht, 
vergezeld moet gaan van een e-certificaat. Derhalve moet het e-certificaat worden uitgebreid tot de invoer om alle producten in de Unie te ondervangen. In het 
kader van de TRACES-architectuur zal een IT-instrument (geraamde kosten: EUR 500 000) moeten worden ontwikkeld voor het in artikel 23 van het 
Commissievoorstel bedoelde e-certificaat voor de interne biologische productie. Dit moet met ingang van 1.1.2016 operationeel zijn. De kosten voor het 
onderhoud van het instrument worden op EUR 110 000 geraamd.  

                                                 
63 Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de Unie (vroegere "BA"-onderdelen), 

onderzoek door derden, eigen onderzoek. 
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 * Bovendien wordt in artikel 10 voorgesteld de databank voor biologisch zaaizaad te harmoniseren.  Voor de ontwikkeling van deze afzonderlijke databank 
voor zaaizaad is naar raming EUR 300 000 aan technische bijstand van de Unie uit dit begrotingsonderdeel vereist (buiten TRACES om). De 
onderhoudskosten zullen naar schatting EUR 120 000 bedragen voor het eerste jaar na ontwikkeling en EUR 60 000 voor de daarop volgende jaren. 

 
 
 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 
Vastleggingen (4) 0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 

 TOTAAL beleidskredieten  
Betalingen (5) 0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 

 TOTAAL uit het budget van specifieke programma's 
gefinancierde administratieve kredieten  (6)        

Vastleggingen =4+ 6 0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 TOTAAL kredieten  
voor RUBRIEK 2 

van het meerjarig financieel kader Betalingen =5+ 6 0,800 0,230 0,170 0,170 0,170 0,170 1,710 

 
**  De IT-instrumenten zullen worden gefinancierd via technische bijstand voor de Commissie overeenkomstig artikel 58, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad. Deze bedragen zijn al geoormerkt in het meerjarig financieel kader voor 2014-
2020. 
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Rubriek van het meerjarig financieel  
kader  5 Administratie 

in mln EUR 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL 

DG: AGRI 
 Personele middelen  - - - - - - - 

 Andere administratieve uitgaven  0,127 0,127 0,055 0,055 0,055 0,055 0,474 

TOTAAL DG AGRI Kredieten  0,127 0,127 0,055 0,055 0,055 0,055 0,474 

 

TOTAAL kredieten 
voor RUBRIEK 5 

van het meerjarig financieel kader  
(totaal vastleggingen = 
totaal betalingen) 0,127 0,127 0.055 0,055 0,055 0,055 0,474 

 

TOTAAL kredieten 
voor RUBRIEK 5 

van het meerjarig financieel kader  
(totaal vastleggingen = 
totaal betalingen) 0.127 0,127 0,055 0,055 0,055 0,055 0,474 

in mln EUR 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL 

Vastleggingen 0,927 0,357 0,225 0,225 0,225 0,225 2,184 TOTAAL kredieten  
voor RUBRIEKEN 1 t/m 5 

van het meerjarig financieel kader  Betalingen 0,927 0,357 0,225 0,225 0,225 0,225 2,184 
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3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven: 
Vastleggingskredieten in miljoenen euro’s 

    2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL 

RESULTATEN (outputs)  Vermeld 
doelstelling

en en 
outputs Soort64 

 

Gem. 
kosten A

an
ta

l 

Koste
n A

an
ta

l 

Koste
n A

an
ta

l 

Koste
n A

an
ta

l 

Koste
n A

an
ta

l 

Koste
n A

an
ta

l 

Kosten 

SPECIFIEKE DOELSTELLING65 

 Voorwaarden creëren voor het duurzame beheer van 
natuurlijke hulpbronnen ter ondersteuning van de 
verschuiving naar een koolstofarme economie die efficiënt 
gebruik maakt van hulpbronnen 

 

Output Areaal waarop aan 
biologische landbouw 
wordt gedaan
 (aantal 
hectare) 

                         

Output Omschakelingsareaal
 (aantal 
hectare) 

             

Output Aantal gecertificeerde 
biologische 
marktdeelnemers 

                       

Output Aantal gecertificeerde 
biologische producenten 

             

TOTALE KOSTEN                         

 
                                                 
64 Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.). 
65 Overeenkomstig het gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader voor het GLB zal met ingang van 2014 een gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader 

worden ingevoerd. De indicatortabellen zullen daarom later worden ingevuld. 
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3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

3.2.3.1. Samenvatting  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig  

– x Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals 
hieronder nader wordt beschreven: 

miljoen EUR (tot op drie decimalen) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL 

 

RUBRIEK 5 
van het meerjarig 
financieel kader 

       

Personele middelen  - - - - - - - 

Andere administratieve 
uitgaven  0,127 0,127 0,055 0,055 0,055 0,055 0,474 

Subtotaal RUBRIEK 5 
van het meerjarig 
financieel kader  

0,127 0,127 0,055 0,055 0,055 0,055 0,474 

 

Buiten RUBRIEK 566 van 
het meerjarige financiële 

kader  
 

       

Personele middelen         

Andere administratieve  
uitgaven        

Subtotaal  
buiten RUBRIEK 5 
van het meerjarig 
financieel kader  

0,127 0,127 0,055 0,055 0,055 0,055 0,474 

 

TOTAAL 0,127 0,127 0,055 0,055 0,055 0,055 0,474 

Voor de kredieten voor personele middelen zal een beroep worden gedaan op de kredieten van het DG die reeds voor het 
beheer van de actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het 
kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG 
kunnen worden toegewezen. 

                                                 
66 Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van 

programma's en/of acties van de Unie (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen 
onderzoek. 
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3.2.3.2.  Geraamde personeelsbehoeften  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig  

– X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder 
nader wordt beschreven: 

Raming in voltijdequivalenten 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de 
Commissie) 18 18 18 18 18 18 

XX 01 01 02 (delegaties)       

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)       

10 01 05 01 (eigen onderzoek)       

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT van de "totale financiële 
middelen") 3 3 3 3 3 3 

XX 01 02 02 (CA, LA,SNE, INT en JED in de 
delegaties)       

- zetel 
 

      XX 01 04 yy 
 

- vertegenwoordigingen        

XX 01 05 02 (CA,SNE, INT – onderzoek door derden)       

10 01 05 02 (CA,SNE, INT – eigen onderzoek)       

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)       

TOTAAL (*) 21 21 21 21 21 21 

 
XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel 

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze 
actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader 
van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG 
kunnen worden toegewezen. 

Beschrijving van de uit te voeren taken 

Ambtenaren en tijdelijk personeel Beleidsontwikkeling 

Beleidsuitvoering 

Planning, programmering, monitoring en toezicht 

Betrekkingen met lidstaten en belanghebbenden 

Onderhandelingen met derde landen en vertegenwoordiging van de Commissie ten 
opzichte van die landen 

Betrekkingen met andere instellingen en organen van de Unie 

Extern personeel Hulp bij beleidsuitvoering, monitoring en contacten met lidstaten en belanghebbenden 



 

NL 13   NL 

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader  

– X Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidig meerjarig financieel kader 

–  Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van 
het meerjarige financiële kader 

–  Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of 
herziening van het meerjarige financiële kader 

3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering  

– X Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden  

– Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt 
geraamd: 

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten  
– X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten 

–  Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen: 

–  voor de eigen middelen  

–  voor de diverse ontvangsten 
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