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GEMOTIVEERD ADVIES 
VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT 

INZAKE DE SUBSIDIARITEIT
Betreft: Gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Bondsraad inzake het 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 
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

De Oostenrijkse Bondsraad heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 
bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het Parlement toegezonden.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van 14 mei 2014 van de commissie EU-aangelegenheden van de 
Oostenrijkse Bondsraad, overeenkomstig artikel 23g, lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto 
artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid

COM(2014)0180 final

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 van de Raad

A. Gemotiveerd advies

Bovengenoemd Commissievoorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

B. Motivering

De voorgestelde verordening komt in de plaats van de huidige Verordening (EG) nr. 
834/2007. De Commissie deelt mee dat zij met dit wijzigingsvoorstel wil reageren op de 
dynamische ontwikkelingen op de steeds groter wordende markt voor biologische producten 
en tegemoet wil komen aan de veranderende verwachtingen van ondernemingen en 
consumenten. Zij beoogt de productievoorschriften aan te scherpen en te harmoniseren, met 
name door uitzonderingen te schrappen, en het controlesysteem te verbeteren. Zo mogen 
bijvoorbeeld in de toekomst in verwerkte biologische landbouwproducten alleen ingrediënten 
van biologische oorsprong worden gebruikt De verplichte jaarlijkse controle op de naleving 
van de voorschriften door alle marktdeelnemers wordt afgeschaft. Marktdeelnemers met een 
laag risicoprofiel worden minder vaak gecontroleerd of aan een minder zware controle 
onderworpen en marktdeelnemers met een hoger risico worden van meer nabij gevolgd. Voor 
kleinschalige landbouwers wordt een groepscertificeringssysteem ingevoerd om de inspectie- 
en certificeringskosten en de daarmee gepaard gaande administratieve belasting te 
verminderen en de afzetmogelijkheden te verbeteren. De traceerbaarheid van producten wordt 
verbeterd, hetgeen fraude moet helpen voorkomen.

Het voorstel is gebaseerd op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), meer bepaald op artikel 42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2, van dat verdrag. Het 
gaat daarbij om een gedeelde bevoegdheid in de zin van artikel 4 VWEU.

De EU-brede regulering van biologische productie en etikettering van biologische producten 
lijkt in beginsel passend. In verband met de eerbiediging van de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid dient evenwel het volgende te worden opgemerkt:

- Met betrekking tot artikel 17 van het voorstel voor een verordening (vaststelling van 
uitzonderlijke productievoorschriften)

Uitzonderlijke voorschriften zijn in veel gevallen slechts mogelijk in geval van een ramp. De 
lidstaten moeten echter een zekere vrijheid behouden om de biologische productie in bepaalde 
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omstandigheden te kunnen waarborgen. Bepaalde factoren, zoals de gevolgen van 
klimatologische omstandigheden, rampen of beperkingen in verband met bepaalde 
geografische of structurele kenmerken, kunnen leiden tot plotselinge tekorten aan biologische 
productiemiddelen (bijv. zaden of diervoeders). Omdat dergelijke factoren soms slechts 
plaatselijk een rol spelen en in bepaalde gevallen niet te voorzien zijn, hebben nationale of 
regionale voorschriften de voorkeur boven een regeling op EU-niveau, zodat ook in de 
toekomst een zekere flexibiliteit gewaarborgd blijft.

- Met betrekking tot artikel 20 van het voorstel voor een verordening (aanwezigheid van 
niet-toegelaten producten of stoffen)

Een regeling op EU-niveau inzake de vaststelling van criteria en voorwaarden voor de 
toepassing en vaststelling van maximumniveaus kan niet worden geaccepteerd. De 
landbouwstructuren van de lidstaten vertonen onderling te veel verschillen. Met name voor 
Oostenrijk zou de voorgestelde regeling aanzienlijke negatieve gevolgen hebben. Door de 
kleinschaligheid van de percelen, waardoor er sprake is van veel perceelgrenzen, kan 
contaminatie en, als gevolg daarvan, aanwezigheid van niet toegelaten producten of stoffen, 
niet volledig of slechts tot een bepaalde grenswaarde uitgesloten worden.

Het is dan ook niet terecht om een biologisch bedrijf te straffen door de producten die 
afkomstig zijn van dat bedrijf niet de status van biologisch product toe te kennen, omdat 
contaminatie zou kunnen plaatsvinden door een aangrenzend niet-biologisch bedrijf, waarop 
het biologische bedrijf geen invloed kan uitoefenen.

Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om aan te tonen dat alle gepaste maatregelen ter 
voorkoming van contaminatie zijn genomen. Bovendien zou de controle leiden tot veel 
bureaucratische rompslomp. Om die reden moet de bepaling aangemerkt worden als 
buitenproportioneel en ongerechtvaardigd.

- Overgangsperiode voor bestaande en erkende biologische bedrijven

Het voorstel voor een verordening voorziet niet in een overgangsperiode voor bestaande en 
erkende biologische bedrijven. Het is belangrijk vanaf 2017 (dat is nog tijdens de looptijd van 
het tot 2020 geldende milieuprogramma Öpul) de rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor 
deze bedrijven te waarborgen. Het is weliswaar mogelijk om bij gedelegeerde handeling een 
overgangstermijn vast te stellen, maar dit is niet gegarandeerd. Het is daarom noodzakelijk 
voor ten minste deze periode een overgangstermijn vast te stellen. Het voorstel moet dan ook 
aldus aangevuld worden dat er een overgangstermijn wordt vastgesteld. Wordt daartoe niet 
besloten, dan dient aan de lidstaten op dit punt voldoende speelruimte te worden gelaten.

- Mogelijkheid tot verlening van een tijdelijke vergunning voor het gebruik van "niet-
biologische ingrediënten"

De lidstaten moeten de mogelijkheid blijven behouden om een tijdelijke vergunning te 
verlenen voor het gebruik van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong, als in 
de desbetreffende lidstaat bepaalde biologische ingrediënten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Om de regionale productie en de consumptie van regionale producten in stand te houden, met 
name met het oog op de bescherming van het milieu, dient de huidige regeling van de 
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artikelen 28 en 29 van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie tot vaststelling van 
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 (met betrekking tot de verlening 
van een vergunning door de lidstaten) gehandhaafd te blijven.

Het moet, net als voorheen, mogelijk zijn een vergunning te verlenen voor het gebruik van 
niet-biologische zaden, indien biologische zaden van speciale, regionale voor de afzet 
noodzakelijke rassen niet beschikbaar zijn.

- Gedelegeerde handelingen

Net als in een aantal andere voorstellen die zij sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon heeft ingediend, behoudt de Commissie zich ook in dit voorstel het recht voor om 
door middel van gedelegeerde handelingen talloze gedetailleerde regelingen vast te stellen. 
De Commissie krijgt hiermee de bevoegdheid om in de toekomst gedetailleerde voorschriften 
vast te stellen met betrekking tot specifieke aspecten van de productie, de etikettering, het in 
de handel brengen, de opslag, het transport en de controle. Er zij in dit verband herinnerd aan 
de mededeling van de commissie EU-aangelegenheden van de Bondsraad van 3 december 
2013, overeenkomstig artikel 23f, lid 4, Bundesverfassungsgesetz, waarin deze commissie 
onder meer kritiek uit op het veelvuldige gebruik door de Commissie van gedelegeerde 
handelingen en waarin het nu voorliggende Commissievoorstel wordt genoemd als voorbeeld 
van een wetgevingsvoorstel waarin de Commissie ruimte wordt geboden om buitensporig veel 
gebruik te maken van gedelegeerde handelingen.

Om bovengenoemde redenen moet geconcludeerd worden dat het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel niet zijn nageleefd.

De Bondsraad stelt zich op het standpunt dat het voorstel de bevoegdheid creëert tot het 
vaststellen van een dermate grote hoeveelheid gedelegeerde handelingen, dat de 
daadwerkelijke omvang van het voorstel zeer onduidelijk is en als geheel noch kwalitatief, 
noch kwantitatief kan worden vastgesteld of beoordeeld.

Vanwege deze onduidelijkheid met betrekking tot de bepalingen van artikel 5 van Protocol nr. 
2 bij de Verdragen ontbreekt heldere informatie om het volgende te beoordelen:

• de doeltreffendheid van maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen, 
alsmede de vraag of deze doelstellingen op het niveau van de Unie verwezenlijkt 
moeten worden, en 

• de gevolgen van het voorstel, waaronder de financiële gevolgen en de administratieve 
lasten voor de lidstaten.

Als er sprake is van ontoereikende informatie, levert dat op zich al een formele schending op 
van het subsidiariteitsbeginsel. Dit geldt des te meer als het gaat om gedelegeerde 
handelingen, omdat daarbij geen toetsing van de subsidiariteit door de nationale parlementen 
plaatsvindt.

Overeenkomstig het oude Europese rechtsbeginsel "potestas delegata non delegatur" moet de 
bevoegdheidstoekenning aan de Commissie tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen 
eng worden uitgelegd. Het grote aantal gedelegeerde handelingen en de vaagheid van de 
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bevoegdheidsdelegatie in dit voorstel stroken niet met dit beginsel.

Het aantal gedelegeerde handelingen is buitensporig hoog en moet dan ook, wil het voorstel 
verenigbaar zijn met het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, tot het absolute 
minimum worden teruggebracht. Voorts moeten doel, inhoud en omvang van de dan nog 
resterende bevoegdheidsdelegaties expliciet en ondubbelzinnig worden vastgelegd.


