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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een 
taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de 
betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische 
productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en 
levensmiddelen
(COM(2005)0671 – C6-0032/2006– 2005/0278(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0671)1,

– gezien artikelen 37 en 95 van het EG-Verdrag, krachtens hetwelk de Raad het Parlement 
raadpleegde (C6-0032/2006),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gelet op artikel 51 en 35 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0061/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Visum 1

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
de artikelen 37 en 95,

Motivering

Artikel 37 van het Verdrag heeft alleen betrekking op de landbouwaspecten van de wetgeving. 
De verordening heeft echter ook betrekking op specifieke verwerkingsmethodes en de 
vervaardiging van biologische producten bij catering-diensten en openbare kantines en 
restaurants waarbij aspecten van de interne markt een rol spelen. Toevoeging van artikel 95 
over de interne markt zou ook de positie van het Parlement versterken in mogelijke 
onderhandelingen over de uitvoeringsregels die moeten worden goedgekeurd door middel van 
de comitologieprocedure. 

Amendement 2
Overweging 1

(1) De biologische productie is een 
alomvattend systeem van landbouwbeheer 
en levensmiddelenproductie waarbij de beste 
praktijken op milieugebied worden 
gecombineerd met een hoog niveau van 
biodiversiteit, de instandhouding van 
natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van 
strenge normen op het gebied van 
dierenwelzijn en een productie die is 
afgestemd op de voorkeur van bepaalde 
consumenten voor producten die worden 
vervaardigd met natuurlijke stoffen en 
procédés. De biologische productie speelt 
aldus een tweeledige rol in de samenleving, 
omdat zij zorgt voor enerzijds een specifieke 
markt als antwoord op de vraag van de 
consument naar biologische producten en 
anderzijds collectieve voorzieningen die 
bijdragen tot de bescherming van het milieu 
en het dierenwelzijn, alsmede tot de 
plattelandsontwikkeling.

(1) De biologische productie is een 
alomvattend systeem van landbouwbeheer 
en levensmiddelenproductie dat gericht is 
op alle facetten van duurzame productie en 
streeft naar evenwicht en waarbij de beste 
praktijken op milieugebied worden 
gecombineerd met een hoog niveau van 
biodiversiteit, de instandhouding van 
natuurlijke hulpbronnen en de toepassing 
van strenge normen op het gebied van 
dierenwelzijn en in het kader waarvan 
wordt getracht de vruchtbaarheid van de 
grond langs natuurlijke weg te verbeteren 
en te zorgen voor een productie die is 
afgestemd op de voorkeur van bepaalde 
consumenten voor producten die worden 
vervaardigd met natuurlijke stoffen en 
procédés. De biologische productie speelt 
aldus een aantal positieve rollen: zij zorgt 
niet alleen voor een specifieke markt als 
antwoord op de vraag van de consument 
naar biologische producten, maar zij levert 
collectieve voorzieningen die niet alleen 
beperkt blijven tot de voedselsector, maar 
ook en vooral draagt zij bij tot de 
bescherming van het milieu en het 
dierenwelzijn, alsmede tot de 
maatschappelijke plattelandsontwikkeling.
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Motivering

Het voornaamste doel van biologische producenten is de natuurlijke vruchtbaarheid van de 
bodem te behouden door in milieu- en maatschappelijk opzicht optimale methoden toe te 
passen; overeenkomstig deze methoden kunnen zij een concurrerend product leveren en aldus 
voldoen aan een stijgende vraag van de consument.

Amendement 3
Overweging 2

(2) In de meeste lidstaten gaat de sector 
biologische landbouw er op vooruit. Vooral 
de consumentenvraag is de laatste jaren sterk 
gestegen. Verwacht mag worden dat de 
recente hervormingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij 
de nadruk ligt op marktgerichtheid en de 
levering van kwaliteitsproducten om te 
voldoen aan de consumentenvraag, de markt 
voor biologische producten verder zullen 
stimuleren. Tegen deze achtergrond speelt 
de regelgeving inzake de biologische 
productie een steeds belangrijkere rol in het 
beleidskader voor de landbouw en hangt zij 
nauw samen met de ontwikkelingen op de 
landbouwmarkten.

(2) De biologische landbouw beantwoordt 
volledig aan de doelstellingen met 
betrekking tot duurzame ontwikkeling die 
de Europese Unie zich gesteld heeft in het 
kader van de agenda van Gotenburg, door 
een bijdrage te leveren aan een duurzame 
ontwikkeling, door gezonde producten van 
hoge kwaliteit voort te brengen en door 
ecologisch verantwoorde 
productiemethoden toe te passen. In de 
meeste lidstaten gaat de sector biologische 
landbouw er op vooruit. Vooral de 
consumentenvraag is de laatste jaren sterk 
gestegen. Verwacht mag worden dat de 
recente hervormingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij 
de nadruk ligt op marktgerichtheid en de 
levering van kwaliteitsproducten om te 
voldoen aan de consumentenvraag, de markt 
voor biologische producten verder zullen 
stimuleren. Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk dat de biologische productie 
een steeds belangrijkere rol gaat spelen in 
het beleidskader voor de landbouw en dat  
zij nauw samenhangt met de 
ontwikkelingen op de landbouwmarkten en 
is zij gekoppeld aan bescherming en 
behoud van oppervlakten die bestemd zijn 
voor landbouwactiviteiten.

Motivering

Het lijkt ons absoluut noodzakelijk hier te verwijzen naar de Europese strategie van 
Gotenburg en de belangrijke beginselen daarvan op landbouwgebied (zie: Conclusies van het 
voorzitterschap  - Gotenburg, 15 en 16 juni 2001), want de biologische landbouw wordt 
hierin expliciet vermeld als richtsnoer voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid die 
volledig aan de doelstellingen van deze strategie beantwoordt.



PE 380.703v03-00 8/102 RR\658237NL.doc

NL

Amendement 4
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Iedere regelgeving en ieder beleid 
dat de Gemeenschap op dit gebied vaststelt, 
dient bij te dragen tot de ontwikkeling van 
de biologische landbouw en de biologische 
productie, zoals gedefinieerd in deze 
verordening.
De biologische landbouw vervult een 
belangrijke rol in de tenuitvoerlegging van 
het beleid inzake duurzame ontwikkeling 
van de Gemeenschap.

Motivering

De biologische productie kan niet los worden gezien van het beleid inzake duurzame 
ontwikkeling. In aansluiting op dit beleid moeten ook de andere beleidsvormen en andere 
regelgeving rekening houden met deze vorm van productie en mede mogelijk maken dat de 
nagestreefde doelstellingen worden bereikt.

Amendement 5
Overweging 3

(3) Het communautaire wettelijke kader 
voor de biologische productie moet 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 de als biologisch aangeduide 
producten. Voorts moet dit beleidskader 
ervoor zorgen dat deze sector verder kan 
evolueren in overeenstemming met de 
productie- en marktontwikkelingen.

(3) Het communautaire wettelijke kader 
voor de biologische productie moet 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 de als biologisch aangeduide 
producten. Voorts moet dit beleidskader 
ervoor zorgen dat deze sector verder kan 
evolueren in overeenstemming met de 
productie- en marktontwikkelingen  en een 
duurzame milieuontwikkeling.

Motivering

Biologische productie kan worden bevorderd door vernieuwende wetgeving die niet alleen 
logisch aansluit op het marktbeleid, maar ook op duurzame ontwikkeling.

Amendement 6
Overweging 7

(7) Er moet een algemeen communautair 
regelgevend kader worden vastgesteld voor 

(7) Er moet een algemeen communautair 
regelgevend kader worden vastgesteld voor 
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de biologische productie in de plantaardige 
en de dierlijke sector, dat ook voorschriften 
omvat voor de omschakeling en voor de 
productie van verwerkte levensmiddelen en 
van diervoeders. De bevoegdheid voor het 
vaststellen van bepalingen ter uitvoering 
van deze algemene regels en voor het 
goedkeuren van communautaire 
productievoorschriften voor aquacultuur 
moet worden toevertrouwd aan de 
Commissie.

de biologische productie in de plantaardige 
en de dierlijke sector, dat ook voorschriften 
omvat voor de omschakeling en voor de 
productie van verwerkte levensmiddelen en 
van diervoeders. De bevoegdheid voor het 
vaststellen van bepalingen en bijlagen ter 
uitvoering van deze algemene regels en 
voor het goedkeuren van communautaire 
productievoorschriften voor aquacultuur 
moet worden toevertrouwd aan de 
Commissie, die het Parlement en de Raad 
moet raadplegen.

Motivering

De Commissie heeft Parlement en Raad nog niet geraadpleegd over de bijzonderheden en 
bijlagen van de verordening. Als dit niet gebeurt voor de goedkeuring van de verordening, 
moet het Parlement zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de Commissie van de 
ontwerpteksten over de bijlagen worden geraadpleegd. 

Amendement 7
Overweging 8

(8) De ontwikkeling van de biologische 
productie moet verder worden 
vergemakkelijkt, vooral door het gebruik 
van nieuwe technieken en stoffen die beter 
geschikt zijn voor de biologische 
productie, te stimuleren.

(8) De ontwikkeling van de biologische 
productie moet op basis van bestaande 
optimale werkmethoden verder worden 
vergemakkelijkt, vooral door 
vruchtbaarheid van de bodem, 
gewasrotatie, plaatselijke bewaring van 
zaad, water- en energiebesparende 
methodes en het gebruik van nieuwe 
technieken en stoffen die beter geschikt 
zijn voor de biologische productie, te 
stimuleren.

Motivering

De biologische landbouw heeft behoefte aan meer gerichte steun van goede 
landbouwmethodes en -processen en niet alleen van nieuwe technieken en stoffen.

Amendement 8
Overweging 9

(9) Genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO's) en producten die zijn 
geproduceerd met of door GGO's, zijn 
onverenigbaar met het concept van de 

(9) Genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO's) en producten die zijn 
geproduceerd met of door GGO's, zijn 
onverenigbaar met het concept van de 
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biologische productie en het beeld dat de 
consument heeft van biologische 
producten. Daarom mogen GGO's niet 
doelbewust worden gebruikt in de 
biologische landbouw of bij de verwerking 
van biologische producten.

biologische productie en het beeld dat de 
consument heeft van biologische 
producten. Daarom mogen GGO's niet 
worden gebruikt in de biologische 
landbouw of bij de verwerking van 
biologische producten. De verontreiniging 
van biologische zaden, grondstoffen, 
diervoeders en voedsel moet worden 
uitgebannen door adequate nationale en 
communautaire -wetgeving op basis van 
het voorzorgsbeginsel.

Motivering

De beginselen, doelstellingen en voorschriften met betrekking tot biologische landbouw 
sluiten de toepassing en aanwezigheid van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) in 
alle biologische processen en producten, uit. Het is dan ook van belang dat er nationale en 
Europese wetgeving komt die garandeert dat verontreiniging met GGO niet kan plaatsvinden. 

Amendement 9
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Het gebruik van synthetische 
gewasbeschermingsmiddelen is niet 
verenigbaar met biologische productie.

Motivering

Dit amendement spreekt voor zich en spoort met de overwegingen 10 tot en met 13, waarin 
sprake is van exclusief gebruik van hernieuwbare bronnen, meerjarige vruchtwisseling en 
verenigbaarheid van toevoeging van meststoffen met biologische productie.

Amendement 10
Overweging 14

(14) Om milieuvervuiling, in het bijzonder 
van natuurlijke hulpbronnen zoals grond en 
water, te voorkomen, moet de biologische 
veehouderij in beginsel gebaseerd zijn op 
een harmonieuze combinatie van 
veehouderij en grondgebruik, moet zij 
gepaard gaan met adequate meerjarige 
vruchtwisselingssystemen, en moet het 
veevoeder bestaan uit biologische producten 
die zijn geproduceerd op het bedrijf zelf of 

(14) Om milieuvervuiling  en onomkeerbare 
aantasting van de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen zoals grond en water te 
voorkomen, moet de biologische 
veehouderij in beginsel gebaseerd zijn op 
een harmonieuze combinatie van 
veehouderij en grondgebruik, moet zij 
gepaard gaan met adequate meerjarige 
vruchtwisselingssystemen, en moet het 
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op naburige biologische bedrijven. veevoeder bestaan uit biologische producten 
die zijn geproduceerd op het bedrijf zelf of 
op naburige biologische bedrijven.

Motivering

Onomkeerbare aantasting van kwaliteit en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen 
moeten worden uitgesloten.

Amendement 11
Overweging 15

(15) Aangezien de biologische veehouderij 
een grondgebonden activiteit is, moeten 
dieren zo veel mogelijk toegang hebben tot 
de open lucht of tot weidegrond.

(15) Aangezien de biologische veehouderij 
een grondgebonden activiteit is, moeten 
dieren toegang hebben tot de open lucht of 
tot weidegrond telkens wanneer de 
klimatologische omstandigheden of de aard 
van de bodem dit toelaten..

Motivering

Toegang tot de open lucht en/of weidegronden - al naar gelang de soort - is een van de 
fundamentele beginselen van de biologische landbouw. Deze toegang moet daarom niet een 
optie zijn, maar een verplichting wanneer voldaan is aan de in het amendement gestelde 
voorwaarden.  

Amendement 12
Overweging 16

(16) Bij de biologische veehouderij moeten 
hoge dierenwelzijnsnormen worden 
nageleefd en moet worden voldaan aan de 
soortspecifieke gedragsbehoeften van de 
dieren, terwijl het beheer op het gebied van 
de diergezondheid gericht moet zijn op de 
voorkoming van ziekten. Te dien aanzien 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de huisvesting van de dieren, de 
houderijpraktijken en de 
bezettingsdichtheid. Voorts moet bij de 
rassenkeuze de voorkeur worden gegeven 
aan traaggroeiende foklijnen en moet 
rekening worden gehouden met het 
vermogen van de dieren om zich aan te 
passen aan plaatselijke omstandigheden. 

(16) Bij de biologische veehouderij moeten 
hoge dierenwelzijnsnormen worden 
nageleefd en moet worden voldaan aan de 
soortspecifieke gedragsbehoeften van de 
dieren, terwijl het beheer op het gebied van 
de diergezondheid gericht moet zijn op de 
voorkoming van ziekten. Te dien aanzien 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de huisvesting van de dieren, de 
houderijpraktijken en de 
bezettingsdichtheid. Voorts moet bij de 
rassenkeuze de voorkeur worden gegeven 
aan lang gevende, ziektebestendige en 
traaggroeiende foklijnen en autochtone 
regionale rassen en moet rekening worden 
gehouden met het vermogen van de dieren 
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De uitvoeringsbepalingen voor de 
veehouderij en de aquacultuur moeten ten 
minste voldoen aan de bepalingen van het 
Europees Verdrag ter bescherming van 
landbouwhuisdieren en de in aansluiting 
daarop vastgestelde aanbevelingen.

om zich aan te passen aan plaatselijke 
omstandigheden. De uitvoeringsbepalingen 
voor de veehouderij en de aquacultuur 
moeten ten minste voldoen aan de 
bepalingen van het Europees Verdrag ter 
bescherming van landbouwhuisdieren en 
de in aansluiting daarop vastgestelde 
aanbevelingen.

Motivering

Ziektebestendigheid en duurzaamheid zijn eveneens belangrijke eigenschappen voor sterke 
dierenrassen.

Amendement 13
Overweging 17

(17) De biologische dierlijke productie moet 
erop gericht zijn voor de verschillende 
diersoorten alle stadia van de 
productiecyclus aan bod te laten komen. 
Daarom moet bij deze productie de 
genetische diversiteit van de biologisch 
gehouden dieren (de "gene pool") worden 
vergroot, de autonomie worden verbeterd en 
zo de ontwikkeling van de sector worden 
gegarandeerd.

(17) De biologische dierlijke productie moet 
erop gericht zijn voor de verschillende 
diersoorten alle stadia van de 
productiecyclus aan bod te laten komen. 
Daarom moet bij deze productie de 
genetische diversiteit van de biologisch 
gehouden dieren (de "gene pool") worden 
vergroot, de autonomie worden verbeterd en 
zo de ontwikkeling van de sector worden 
gegarandeerd en aangemoedigd.

Motivering

Biologische dierlijke productie zou zowel moeten worden gegarandeerd als aangemoedigd.

Amendement 14 
Overweging 22 bis (nieuw)

(22 bis) vanwege de huidige 
verscheidenheid van landbouw- en 
veeteeltpraktijken in de biologische 
landbouw is het nodig de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om op hun eigen 
grondgebied aanvullende, strengere regels 
toe te passen voor de biologische landbouw.
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Motivering

Het is noodzakelijk de lidstaten de mogelijkheid te geven om aanvullende, restrictievere 
regels toe te passen voor de biologische landbouw, gezien de grote verscheidenheid aan 
landbouw- en veeteeltpraktijken in Europa, die zowel uit bodemomstandigheden als met 
culturele factoren voortvloeit. Deze mogelijkheid van een "positieve subsidiariteit" bestaat in 
de huidige Europese bio-verordening en is onontkoombaar gebleken. Op basis van een 
gemeenschappelijk Europees fundament kan iedere lidstaat zo tegemoet komen aan de eisen 
van zijn eigen consumenten van biologische producten.

Amendement 15
Overweging 25

(25) Omwille van de duidelijkheid op de 
hele communautaire markt moet een 
eenvoudige standaardaanduiding verplicht 
worden gesteld voor alle biologische 
producten die in de Gemeenschap worden 
geproduceerd, voor zover deze producten 
niet het communautaire logo voor 
biologische productie moeten dragen. Deze 
aanduiding moet ook kunnen worden 
gebruikt voor uit derde landen ingevoerde 
biologische producten, maar zonder dat dit 
verplicht is.

(25) Omwille van de duidelijkheid op de 
hele communautaire markt moet een 
eenvoudige standaardaanduidingscode 
verplicht worden gesteld voor alle 
biologische producten die in de 
Gemeenschap worden geproduceerd, ook 
als deze producten het communautaire logo 
voor biologische productie dragen. De 
standaardaanduidingscode moet ook 
worden gebruikt voor uit derde landen 
ingevoerde biologische producten, met 
duidelijke vermelding van de oorsprong 
van de producten en mogelijke verschillen 
in de toepassing van regels voor 
biologische productie.

Motivering

Een standaardaanduidingscode moet verplicht worden gesteld, met name voor biologische 
producten die uit derde landen worden ingevoerd.  

Amendement 16
Overweging 27 bis (nieuw)

(27 bis) De lidstaten moeten het 
noodzakelijk wetgevend kader vastleggen, 
gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, ter 
voorkoming van de verontreiniging van 
biologische producten met GGO's. 
Marktdeelnemers moeten alle nodige 
voorzorgsmaatregelen nemen om 
onvoorziene of technisch onvermijdelijke 
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verontreiniging met GGO's te voorkomen. 

Amendement 17
Overweging 32

(32) Bij de beoordeling van de 
gelijkwaardigheid met betrekking tot 
ingevoerde producten moet rekening worden 
gehouden met de internationale normen 
van de Codex Alimentarius.

(32) Bij de beoordeling van de 
gelijkwaardigheid met betrekking tot 
ingevoerde producten moet rekening worden 
gehouden met productienormen die 
evenwaardig zijn aan die welke door de 
Gemeenschap zijn opgesteld voor de 
biologische productie.

Motivering

Het Handboek voor levensmiddelen Codex Alimentarius geeft algemene richtsnoeren voor de 
productie van biologische landbouwproducten, maar voorziet volstrekt niet in strenge 
productiebepalingen zoals die voor de biologische landbouwproductie in de EU van kracht 
zijn.

Amendement 18
Overweging 32 bis (nieuw)

(32 bis) De invoerregels voor biologische 
producten kunnen worden beschouwd als 
een model voor gekwalificeerde 
markttoegang, dat producenten uit derde 
landen toegang verschaft tot een zeer 
waardevolle markt, op voorwaarde dat zij 
normen van die markt naleven.

Amendement 19
Overweging 36

(36) De nodige maatregelen ter uitvoering 
van deze verordening moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden. 
Aangezien de regelgeving inzake de 

(36) De nodige maatregelen ter uitvoering 
van deze verordening moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden. 
Aangezien de regelgeving inzake de 
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biologische productie een belangrijke rol 
speelt in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid omdat 
zij nauw samenhangt met de ontwikkelingen 
op de landbouwmarkten, is het wenselijk 
deze regelgeving af te stemmen op de 
bestaande wettelijke procedures voor het 
beheer van dit beleid. De bevoegdheid die 
uit hoofde van deze verordening wordt 
toevertrouwd aan de Commissie, moet 
daarom worden uitgeoefend in 
overeenstemming met de beheersprocedure 
van artikel 4 van Besluit 1999/486/EG,

biologische productie een belangrijke rol 
speelt in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid omdat 
zij nauw samenhangt met de ontwikkelingen 
op de landbouwmarkten, is het wenselijk 
deze regelgeving af te stemmen op de 
bestaande wettelijke procedures voor het 
beheer van dit beleid. De bevoegdheid die 
uit hoofde van deze verordening wordt 
toevertrouwd aan de Commissie, moet 
daarom worden uitgeoefend in 
overeenstemming met de 
reguleringsprocedure met controle van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/486/EG,

Motivering

Besluit 1999/468/EEG werd gewijzigd bij besluit van de Raad 2006/512/EG van 17 juli 2006. 
De reguleringsprocedure met controle geeft de Commissie voldoende speelruimte voor een 
goede beheerspraktijk, waarbij ook het Europees Parlement en de Raad worden betrokken.

Amendement 20
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Bij deze verordening worden de 
doelstellingen, beginselen en voorschriften 
vastgesteld met betrekking tot:

1. Bij deze verordening wordt de basis 
gelegd voor de duurzame ontwikkeling 
van biologische productie en worden de 
doelstellingen, beginselen en voorschriften 
vastgesteld met betrekking tot:

Amendement 21
Artikel 1, lid 1, letter a)

a) de productie, het in de handel brengen, 
de invoer, de uitvoer en de controle van 
biologische producten;

a) alle stadia van de productie, de 
productiemethoden, de verwerking, 
distributie, het in de handel brengen, de 
invoer, de uitvoer, de inspectie en de 
certificatie van biologische producten;

Motivering

Biologische productie wordt gekarakteriseerd als een op verwerking gerichte economische 
activiteit met specifieke productiemethodes, verwerking, vervaardiging, distributie, enz., die 
moet worden vastgelegd in het kader van materie, werkingssfeer en definities. 
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Amendement 22
Artikel 1, lid 2, inleidende formule

2. Deze verordening is van toepassing op 
de volgende producten van de landbouw of 
de aquacultuur, wanneer het de bedoeling 
is deze producten als biologische producten 
in de handel te brengen:

2. Deze verordening is van toepassing op 
de volgende producten van de landbouw of 
de aquacultuur, wanneer deze producten 
vermeldingen dragen die verwijzen naar 
de biologische productiemethode of het de 
bedoeling is dat deze producten deze 
vermeldingen dragen:

Amendement 23
Artikel 1, lid 1, letter e bis (nieuw)

e bis) andere producten, zoals  wol, 
visconserven, cosmetica, 
voedingsadditieven en essences;

Motivering

Deze producten hebben gedurende tenminste een fase van hun verwerking een band met het 
natuurlijk milieu en voor de productie ervan zijn landbouwgronden en natuurgebieden 
vereist. Met het oog op een duurzame productie zou de mogelijkheid tot classificering als 
biologisch product een meerwaarde bieden.

Amendement 24
Artikel 1, lid 3, inleidende formule

3. Deze verordening is van toepassing op het 
grondgebied van de Europese 
Gemeenschap op elke marktdeelnemer die 
betrokken is bij de volgende activiteiten:

3. Deze verordening is van toepassing op 
elke operator die betrokken is bij enig 
stadium van de productie, voorbereiding en 
distributie van de producten genoemd in 
artikel 1 (2), zoals:

Motivering

Voor biologische producten wordt de cateringmarket steeds belangrijker. Veel Europese 
consumenten maken dagelijks gebruik van cateringdiensten, kantines en restaurants. Het is 
van belang dat zij een gefundeerde keuze kunnen maken tussen traditionele en biologische 
voedingsmiddelen. Caterers die hun klanten een volledige biologische productielijn willen 
aanbieden, moeten voldoen aan de gemeenschappelijke Europese normen. Dit moet voor de 
klanten de doorzichtigheid waarborgen en voor ondernemers gelijke 
concurrentievoorwaarden in diverse lidstaten scheppen.    
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Amendement 25
Artikel 1, lid 3, letter b) 

b) verwerking van levensmiddelen en 
diervoeders;

b) de voorbereiding, verwerking en 
bereiding van levensmiddelen en 
diervoeders;

Amendement 26
Artikel 1, lid 3, letter c) 

c) verpakking, etikettering en reclame; c) voorbereiding, verpakking, opslag, 
etikettering van en reclame voor de 
producten van de biologische landbouw;

Motivering

Het gaat niet in de eerste plaats om de reclame.

Amendement 27
Artikel 1, lid 3, alinea 2 

Ze zal echter niet van toepassing zijn op 
cateringactiviteiten, fabriekskantines, 
institutionele catering, restaurants of 
andere vergelijkbare dienstenactiviteiten 
inzake voeding.

f bis) cateringactiviteiten, kantines, 
restaurants of andere vergelijkbare 
dienstenactiviteiten inzake voeding.

Motivering

De verordening moet ook cateringactiviteiten en dienstenactiviteiten inzake voeding omvatten 
omdat hierbij verdere verwerking en bereiding van biologische voedingsmiddelen plaatsvindt 
en het een vorm van in de handel brengen betreft,  die moet vallen onder de werkingssfeer van 
definities, etikettering en controle.

Amendement 28
Artikel 2, letter a)

a) biologische productie: het produceren op 
een landbouwbedrijf met gebruikmaking van 
biologische productiemethoden, en alle 
activiteiten met betrekking tot de verdere 

a) biologische productie: het produceren op 
een landbouwbedrijf met gebruikmaking van 
biologische productiemethoden, en alle 
activiteiten met betrekking tot de verdere 
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verwerking, verpakking en etikettering van 
een product, in overeenstemming met de in 
deze verordening vastgestelde 
doelstellingen, beginselen en voorschriften;

verwerking, voorbereiding, verpakking, 
opslag en etikettering van een product, in 
overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde doelstellingen, 
beginselen en voorschriften;

Amendement 29
Artikel 2, letter b)

b) ‘biologisch product’ betekent een 
landbouwproduct afkomstig van de 
biologische productie;

b) ‘biologisch product’ betekent een 
product afkomstig van de biologische 
productie;

Motivering

De verordening omvat ook aquacultuur. De definitie "landbouwproduct" is te beperkt.

Amendement 30
Artikel 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) operator: eigenaar van een 
onderneming die activiteiten verricht welke 
vallen binnen het toepassingsbereik van de 
onderhavige verordening en die 
onderworpen is aan de controle van de 
autoriteiten en organisaties welke toezicht 
houden op de biologische 
landbouwproductie;

Motivering

Deze definitie, die thans wordt overwogen voor artikel 4 van verordening (EEG) 2092/91, is 
van groot belang om alle activiteiten op dit gebied binnen het toepassingsbereik van de 
verordening te brengen.

Amendement 31
Artikel 2, letter f)

f)'omschakeling' betekent de overgang van 
niet-biologische naar biologische 
landbouw; 

f) 'omschakeling' betekent een periode van 
overgang van conventionele naar 
biologische landbouw ;

Motivering

Voor de omschakeling moet in een tijdslimiet worden vastgelegd.
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Amendement 32
Artikel 2, letter j)

j) 'bevoegde autoriteit': de centrale 
autoriteit van een lidstaat die bevoegd is 
voor het organiseren van officiële 
controles op het gebied van de biologische 
productie of elke andere autoriteit 
waaraan deze bevoegdheid is 
overgedragen en, in voorkomend geval, de 
overeenkomstige autoriteit van een derde 
land.

j) 'bevoegde autoriteit': de autoriteit van 
een lidstaat die bevoegd is voor de 
handhaving van de in de onderhavige 
verordening opgenomen bepalingen en de 
uitvoeringsregels die door de Commissie 
zijn goedgekeurd voor de toepassing van 
deze verordening of iedere andere 
autoriteit aan wie die bevoegdheid geheel 
of gedeeltelijk is toegekend en tevens, in 
voorkomend geval, de overeenkomstige 
autoriteit van een derde land.

Motivering

"Bevoegde autoriteit" dient duidelijker te worden gedefinieerd zodat de diverse types van 
autoriteiten daarbij zijn inbegrepen. 

Amendement 33
Artikel 2, letter k)

k) controleorganisatie: een onafhankelijke 
derde partij waaraan de bevoegde autoriteit 
bepaalde controletaken heeft gedelegeerd;

k) controleorganisatie: onafhankelijke 
organisatie die zich bezig houdt met de 
inspectie, certificering en traceerbaarheid 
in de sector van de biologische productie, 
overeenkomstig de bepalingen van de 
onderhavige verordening en de 
gedetailleerde voorschriften die  met het 
oog op de uitvoering van de onderhavige 
verordening door de Commissie zijn 
goedgekeurd, en die met het oog op dit doel 
door de bevoegde autoriteit erkend en 
gecontroleerd wordt; kan in voorkomend 
geval ook een homologe organisatie in een 
derde land omvatten waarop de specifieke 
voorschriften voor erkenning van 
toepassing zijn;

Amendement 34
Artikel 2, letter m)
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m) conformiteitsaanduiding: een aanduiding 
in de vorm van een merkteken, waaruit blijkt 
dat is voldaan aan een speciale reeks normen 
of andere normatieve documenten;

m) conformiteitsaanduiding: een aanduiding 
in de vorm van een merkteken, waaruit blijkt 
dat is voldaan aan de vereisten die 
voortvloeien uit een speciale reeks normen 
of andere normatieve documenten;

Motivering

Deze aangepaste formulering wil de definitie op een lijn brengen met de terminologie die 
gebruikt wordt voor Europese normen zoals EN ISO 9000 inzake en EN ISO 14000 inzake 
milieubeheer, waar conformiteit wordt omschreven als voldoen aan vereisten.

Amendement 35
Artikel 2, letter r)

r) 'door GGO’s geproduceerde producten': 
toevoegingsmiddelen voor levensmiddelen 
en diervoeders, smaakstoffen, vitamines, 
enzymen, technische hulpstoffen, 
bepaalde in diervoeding gebruikte 
producten (op grond van Richtlijn 
82/471/EEG), 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen 
en bodemverbeteraars, die zijn 
geproduceerd door een organisme te 
voeden met materiaal dat geheel of 
gedeeltelijk uit GGO’s bestaat

r) 'door GGO’s geproduceerde producten': 
producten die ontstaan door toepassing 
van een GGO als het laatste levende 
organisme in het productieproces, maar 
dat geen GGO's bevat of daaruit bestaat 
noch uit GGO's wordt geproduceerd. 

Motivering

De verordening moet in overeenstemming zijn met de GGO-definities die van toepassing zijn 
in andere relevante wetgeving, zodat er geen verwarring in de terminologie ontstaan. 

Amendement 36
Artikel 2, letter v bis) (nieuw)

v bis) 'groene mest' betekent gewas 
waarin wilde planten en onkruid 
voorkomt, dat in de bodem wordt gebracht 
met het oog op bodemverbetering. 

Motivering
De definities dienen alle specifieke termen te omvatten die in de verordening worden gebruikt.
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Amendement 37
Artikel 2, letter v ter) (nieuw)

v ter) "medische behandeling": alle 
preventieve en curatieve middelen die 
worden aangewend om een ziek dier of een 
groep zieke dieren te verzorgen i.v.m. een 
pathologie, op grond van een recept en voor 
een beperkte periode. 

Motivering

De ervaring heeft geleerd dat het noodzakelijk is de in artikel 9 gebruikte term "behandeling" 
nauwkeurig te definiëren.

Amendement 38
Artikel 2, letter v septies) (nieuw)

 v septies) synthetisch: heeft betrekking of 
producten die worden vervaardigd door 
middel van chemische en industriële 
processen, zoals alle producten die niet in 
de natuur worden gevonden en 
productsimulaties uit natuurlijke 
hulpbronnen, met uitzondering van 
producten die afkomstig zijn van 
natuurlijke grondstoffen of zijn 
gemodificeerd door middel van 
eenvoudige chemische processen.    

Motivering

De definitie van synthetische producten moet worden aangescherpt. Deze mag echter geen 
natuurlijke grondstoffen omvatten die van oudsher verwerkt worden door bijvoorbeeld de 
toepassing van niet-biologische zuren of basen voor de verandering van ph enz.

Amendement 39
Artikel 3, alinea 1, inleidende formule

Met de biologische productie worden de 
volgende doelstellingen nagestreefd:

Met de biologische productie worden de 
volgende doelstellingen nagestreefd: (n.v.t. 
op NL-tekst)
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Amendement 40
Artikel 3,  letter a), inleidende formule

a) Het produceren, in een praktisch en 
economisch levensvatbaar beheerssysteem 
voor de landbouw, van een groot aantal 
uiteenlopende producten volgens methodes 
waarbij: 

a) Het produceren, in een vanuit ecologisch 
en sociaal-economisch opzicht duurzaam 
systeem, van een groot aantal uiteenlopende 
producten volgens methodes waarbij: 

Motivering

Het begrip economische levensvatbaarheid is dubbelzinnig en kan op uiteenlopende wijze 
worden geïnterpreteerd.

Amendement 41
Artikel 3, lid 1, letter a), punt i)

i) de negatieve gevolgen voor het milieu tot 
een minimum worden beperkt;

i) de negatieve gevolgen voor het milieu en 
het klimaat tot een minimum worden 
beperkt;

Amendement 42
Artikel 3, letter a), punt i bis) (nieuw)

i bis) er een duurzaam evenwicht wordt 
verzekerd van bodem, water, planten en 
dieren;

Motivering

De duurzaamheid van het landbouwbedrijf en de daarmee verbonden ecosystemen kan door 
biologische landbouwmethoden worden bevorderd. 

Amendement 43
Artikel 3, alinea -1, letter a), punt ii)

ii) op de landbouwbedrijven en de 
daaromheen liggende grond een hoog niveau 
van biodiversiteit wordt gehandhaafd en 
bevorderd;

ii) op de landbouwbedrijven en de 
daaromheen liggende grond een hoog niveau 
van biodiversiteit wordt gehandhaafd en 
bevorderd, daarbij bijzondere aandacht 
schenkend aan het behoud van variëteiten 
die aan de locale omstandigheden zijn 
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aangepast en aan  autochtone rassen;

Amendement 44
Artikel 3, alinea -1, letter a), punt iii)

iii) de natuurlijke hulpbronnen, zoals 
water, grond, organische stoffen en lucht, 
zo veel mogelijk behouden blijven;

iii) op een zo rationeel mogelijke wijze 
gebruik maken van de natuurlijke 
hulpbronnen (water, grond en atmosfeer) 
en de agrarische inputs (energie, 
fytosanitaire middelen, voedermiddelen);

Amendement 45
Artikel 3, lid 1, letter a), punt iv)

iv) hoge normen voor dierenwelzijn 
worden nageleefd en in het bijzonder 
rekening wordt gehouden met de 
soortspecifieke gedragsbehoeften van de 
dieren.

iv) hoge normen voor dierenwelzijn en -
gezondheid worden nageleefd en in het 
bijzonder rekening wordt gehouden met de 
soortspecifieke gedragsbehoeften van de 
dieren.

Amendement 46
Artikel 3, alinea -1, letter a), punt iv bis) (nieuw)

iv bis) bijdragen aan het behoud van de 
traditionele verwerkingsprocédés voor 
kwaliteitsvoedingsmiddelen en de 
verbetering van de kleine bedrijven en de 
gezinsbedrijven.

Motivering

Onder de beginselen van de ecologische productie moeten ook de sociale en culturele 
factoren worden genoemd die bijdragen tot het behoud van ´verscheidenheid in de 
ecologische productie van kwaliteitsproducten.

Amendement 47
Artikel 3, alinea -1, letter b)
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b) Het produceren van levensmiddelen en 
andere landbouwproducten op een wijze die 
voldoet aan de vraag van de consument naar 
goederen die worden geproduceerd aan de 
hand van natuurlijke processen of processen 
die vergelijkbaar zijn met natuurlijke 
processen, en met natuurlijke stoffen. 

b) Het produceren van levensmiddelen en 
andere landbouwproducten op een wijze die 
voldoet aan de vraag van de consument naar 
goederen die worden geproduceerd aan de 
hand van natuurlijke processen of 
chemische processen die vergelijkbaar zijn 
met natuurlijke processen, en met natuurlijke 
stoffen. 

Motivering
Het gebruik van chemische stoffen moet worden vermeden. 

Amendement 48
Artikel 4, letter a)

a) het gebruik van levende organismen en 
mechanische productiemethodes heeft de 
voorkeur boven het gebruik van 
synthetische materialen;

a) er worden enkel levende organismen en 
mechanische productiemethodes gebruikt; 
het gebruik van synthetische materialen en 
productiemethodes waarbij synthetische 
materialen worden gebruikt, is alleen in 
overeenstemming met artikel 16 toegestaan;

Motivering

De formulering van de punten a) en b) is onduidelijk en doet af aan deze principes. Zij moeten 
dan ook positiever worden geformuleerd, zonder evenwel de mogelijkheid te verbieden om 
een beroep te doen op synthetische materialen en niet-mechanische productiemethodes in 
ernstige gevallen en situaties waarin snel optreden vereist is en moet worden afgeweken van 
de principes en regels die voor de biologische productie gelden.
Om coherent te blijven met overweging 16 van kaderverordening 1829/2003 moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de definitie "geproduceerd met" en 
"geproduceerd door".
Omwille van de volledigheid mogen geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik niet 
buiten het toepassingsgebied van deze verordening worden gehouden. Vandaag de dag zijn er 
tal van organische geneesmiddelen voor dieren op de markt en het ligt dan ook voor de hand 
om die te gebruiken in de biologische landbouw.

Amendement 49
Artikel 4, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) biologische en mechanische 
productiemethodes hebben de voorkeur 
boven het gebruik van externe 
grondstoffen zoals synthetische 
materialen;
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Amendement 50
Artikel 4, lid 1, letter b)

b) het gebruik van natuurlijke stoffen heeft 
de voorkeur boven het gebruik van door 
chemische synthese verkregen stoffen, die 
alleen zijn toegestaan wanneer natuurlijke 
stoffen niet in de handel verkrijgbaar zijn;

b) indien externe grondstoffen 
noodzakelijk zijn, heeft het gebruik van 
natuurlijke stoffen en biologisch 
geproduceerde grondstoffen de voorkeur; 
door chemische behandeling of synthese 
verkregen stoffen moeten strikt beperkt 
worden tot uitzonderlijke gevallen en zijn 
alleen toegestaan wanneer natuurlijke 
stoffen niet in de handel verkrijgbaar zijn 
en moeten specifiek toegestaan zijn in 
overeenstemming met artikel 11;

Amendement 51
Artikel 4, lid 1, letter c)

c): er mag geen gebruik worden gemaakt 
van GGO's en producten die zijn 
geproduceerd met of  door GGO's, met 
uitzondering van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik,

c) er mag geen gebruik worden gemaakt 
van GGO's en producten die zijn 
geproduceerd uit of  met GGO's,

Motivering

Omwille van de volledigheid dienen geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik niet van 
deze verordening te worden uitgesloten. Tegenwoordig is er een grote reeks biologische 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de handel, die dan ook gebruikt moeten 
worden bij de biologische productie. 

Amendement 52
Artikel 4, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) er mag geen gebruik worden 
gemaakt van ioniserende straling.
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Amendement 53
Artikel 4, lid 1, letter d)

d) de regels betreffende de biologische 
productie worden aangepast aan de 
plaatselijke omstandigheden, de 
ontwikkelingsstadia en de specifieke 
veehouderijpraktijken, zonder afbreuk te 
doen aan het gemeenschappelijke concept 
van de biologische productie.

d) de regels betreffende de biologische 
productie worden aangepast aan de 
plaatselijke omstandigheden, de 
ontwikkelingsstadia en de specifieke 
veehouderijpraktijken, zonder afbreuk te 
doen aan de doelstellingen en beginselen 
van de biologische productie.

Amendement 54
Artikel 4, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) biologische productie zal de 
productkwaliteit, de integriteit en de 
traceerbaarheid gedurende de gehele 
voedselketen waarborgen:  

Amendement 55
Artikel 4, alinea -1, letter d ter) (nieuw)

d ter) de ecologische productie moet in 
sociaal, ecologisch en economisch opzicht 
van duurzame aard zijn.

Amendement 56
Artikel 4, alinea -1, letter d quater) (nieuw)

d quater) uitgesloten worden hydroculturen 
en andere niet grondgebonden landbouw- 
en veeteeltmethoden;

Motivering

Dit verbod moet ook in dit artikel worden opgenomen.
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Amendement 57
Artikel 5, alinea 1, letter a 

a) de landbouw is gericht op de 
instandhouding en de verbetering van de
bodemvruchtbaarheid, de voorkoming en 
bestrijding van bodemerosie en het zo veel
mogelijk voorkomen van verontreiniging;

a) de landbouw is gericht op de 
instandhouding en de verbetering van het 
bodemleven en de
bodemvruchtbaarheid, de voorkoming en 
bestrijding van bodemerosie en het zo veel
mogelijk voorkomen van verontreiniging;

Motivering

Met het oog op de duurzaamheid van de landbouw is het van belang niet alleen de 
vruchtbaarheid van de bodem in stand te houden, maar ook de biologische ecosystemen in de 
bodem.

Amendement 58
Artikel 5, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) de landbouw zal werkgelegenheid 
behouden en scheppen, en aldus 
bijdragen tot een duurzame 
plattelandsontwikkeling;

Amendement 59
Artikel 5, lid 1, letter c)

c) het gebruik van niet-hernieuwbare 
hulpbronnen en externe hulpbronnen wordt 
tot een minimum beperkt;

c) het gebruik van niet-hernieuwbare 
hulpbronnen en externe hulpbronnen wordt 
tot een minimum beperkt; het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen zal worden 
gestimuleerd;

Amendement 60
Artikel 5, lid 1, letter f)

f) planten worden in hoofdzaak gevoed via 
het ecosysteem van de bodem;

f) planten worden in hoofdzaak gevoed via 
het ecosysteem van de bodem; daarom 
zullen bodembeheerspraktijken worden 
toegepast;
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Amendement 61
Artikel 5, lid 1, letter g)

g) voor de gezondheid van planten en 
dieren wordt gezorgd op basis van 
preventieve technieken, waaronder de 
selectie van geschikte rassen en variëteiten;

g) voor de gezondheid van planten wordt 
gezorgd op basis van preventieve 
technieken, waaronder de selectie van 
geschikte rassen en variëteiten, 
gewasrotatie, gemengde gewassen, 
bevorderen van natuurlijke vijanden van 
ongedierte en ontwikkeling van 
natuurlijke weerstand tegen ongedierte en 
ziekten;

Amendement 62
Artikel 5, lid 1, letter g bis) (nieuw)

g bis) het behoud van de diergezondheid 
zal gebaseerd zijn op het aanmoedigen 
van de natuurlijke immunologische 
verdediging en gesteldheid van het dier, 
evenals de selectie van geschikte soorten, 
en veehouderijpraktijken;

Amendement 63
Artikel 5, alinea -1, letter h)

h) diervoeder is in hoofdzaak afkomstig van 
het bedrijf waar de dieren worden gehouden 
of wordt geproduceerd in samenwerking met 
andere biologische landbouwbedrijven in 
dezelfde regio;

h) diervoeder is bij voorkeur afkomstig van 
het bedrijf waar de dieren worden gehouden 
of wordt geproduceerd in samenwerking met 
andere biologische landbouwbedrijven en de 
concentratie van het vee wordt beperkt, om 
te verzekeren dat de veeteelt geïntegreerd is 
met de aanbouw van gewassen;

Motivering
Dit amendement heeft betrekking op de bijzondere kenmerken van de mediterrane landbouw, 
waar veeteelt is geconcentreerd in de bergen en akkerbouw in de valleien en er weinig sprake 
is van gemengd bedrijf. Beperking van het mestgebruik tot dat afkomstig van de biologische 
veeteelt zou dan ook leiden tot ondermijning en zelfs uitbanning van de biologische landbouw 
in omvangrijke semi-aride gebieden van groot ecologisch belang, aangezien er in die 
gebieden weinig veeteelt is. Het gebruik van kunstmest die afkomstig is uit de niet-biologische 
extensieve veeteelt moet dan ook worden toegelaten, onder dezelfde voorwaarden als die 
welke momenteel gelden.    
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Amendement 64
Artikel 5, lid 1, letter k)

k) bij de keuze van de rassen wordt de 
voorkeur gegeven aan traaggroeiende 
foklijnen en wordt rekening gehouden 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;

k) bij de keuze van de rassen wordt de 
voorkeur gegeven aan traaggroeiende 
foklijnen en/of lange levensduur  en 
plaatselijke inheemse rassen en wordt 
rekening gehouden 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; 

Motivering

De keuze van inheemse rassen dient gestimuleerd te worden, daar deze beter aangepast zijn 
aan de omstandigheden van hun regio en dikwijls gehouden worden volgens oeroude 
praktijken, welke specifiek zijn voor die regio en derhalve in stand moeten worden gehouden. 
Op deze wijze zullen wij producten van betere kwaliteit verkrijgen, wier specifiek karakter een 
economische meerwaarde kan betekenen voor de Europese landelijke gebieden.

Amendement 65
Artikel 5, lid 1, letter l)

l) het voeder voor biologische dieren 
bestaat in hoofdzaak uit ingrediënten 
afkomstig van de biologische landbouw en 
andere natuurlijke stoffen van niet-
agrarische oorsprong;

l) het voeder voor biologische dieren 
bestaat in hoofdzaak uit ingrediënten 
afkomstig van de biologische landbouw en 
andere natuurlijke stoffen van niet-
agrarische oorsprong en zal de specifieke 
voedingsvereisten van het vee in de 
respectieve stadia van hun ontwikkeling 
bieden; vrijstellingen moeten worden 
toegestaan in overeenstemming met 
artikel 11.

Amendement 66
Artikel 5, lid 1, letter n)

n) bij de aquacultuurproductie worden de 
negatieve gevolgen voor het aquatische 
milieu tot een minimum beperkt;

n) bij de aquacultuurproductie worden de 
biodiversiteit en kwaliteit van het 
natuurlijk aquatisch ecosysteem 
behouden en worden de negatieve 
gevolgen voor de aquatische en aardse 
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ecosystemen tot een minimum beperkt;

Motivering

De beginselen van biologische productie moeten zoveel mogelijk aspecten omvatten van 
integratie van milieu, volksgezondheid en sociale aspecten van de biologische landbouw, 
maar voorts dient rekening te worden gehouden met regionale en culturele verschillen in 
akkerbouw en veehouderij. 

Amendement 67
Artikel 6, titel

Beginselen voor de verwerking Beginselen voor de verwerking en 
bereiding

Amendement 68
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

Behalve de algemene beginselen van 
artikel 4 zijn de volgende beginselen van 
toepassing op de productie van verwerkte 
biologische levensmiddelen en 
diervoeders:

Behalve de doelstellingen en de algemene 
beginselen van artikel 4 zijn de volgende 
beginselen van toepassing op de productie 
en bereiding van verwerkte biologische 
levensmiddelen en diervoeders, met 
inbegrip van de definitie en mogelijke 
veranderingen van de bijlagen.

Motivering

In dit artikel dient de bereiding van biologische voedingsmiddelen en veevoeder te worden 
opgenomen en duidelijk te worden gemaakt dat slechts in uitzonderingsgevallen gebruik mag 
worden gemaakt van bestanddelen en additieven die niet altijd in de handel verkrijgbaar zijn. 
Het moet voorts als handleiding dienen voor alle definities en eventuele wijzigingen van de 
bijlagen. 

Amendement 69
Artikel 6, lid 1, letter a)

a) biologische levensmiddelen en 
diervoeders worden in hoofdzaak 
vervaardigd van ingrediënten van de 
biologische landbouw, tenzij een 
biologisch ingrediënt niet in de handel 
verkrijgbaar is;

a) biologische levensmiddelen en 
diervoeders worden vervaardigd van 
ingrediënten van de biologische landbouw, 
tenzij een biologisch ingrediënt niet in de 
handel verkrijgbaar is;
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Amendement 70
Artikel 6, lid 1, letter b)

b) het gebruik van toevoegingsmiddelen en 
technische hulpstoffen wordt tot een 
minimum beperkt en is alleen toegestaan 
indien het om technologische reden 
absoluut noodzakelijk is;

b) het gebruik van toevoegingsmiddelen en 
technische hulpstoffen wordt tot een 
minimum beperkt en is alleen toegestaan 
indien het om technologische of 
voedingstechnische reden absoluut 
noodzakelijk is en als zij toegestaan zijn in 
overeenstemming met de procedure 
vastgelegd in artikel 15;

Amendement 71
Artikel 6, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) levensmiddelen moeten zorgvuldig 
worden verwerkt ten einde de integriteit 
van de biologische levensmiddelen te 
waarborgen;

Amendement 72
Artikel 7, lid 1, alinea 1

1. Het volledige commerciële deel van een 
landbouwbedrijf moet worden beheerd 
overeenkomstig de eisen die gelden voor de 
biologische productie of de omschakeling 
op biologische productie.

1. Het volledige landbouwbedrijf moet 
worden beheerd overeenkomstig de eisen die 
gelden voor de biologische productie.

Motivering

Op basis van het holistisch grondbeginsel dient het uiteindelijke doel van omschakeling op 
biologische productie de volledig biologische productie te zijn.

Amendement 73
Artikel 7, lid 1, alinea 2

Een landbouwbedrijf mag echter onder 
specifieke voorwaarden, die volgens de in 
artikel 31, lid 2, bedoelde procedure moeten 
worden vastgesteld, worden opgedeeld in 
duidelijk gescheiden eenheden die niet 
allemaal volgens de beginselen van de 

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst
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biologische productie worden beheerd.

Amendement 74
Artikel 7, lid 1, alinea 3

Wanneer overeenkomstig de tweede alinea 
niet een heel landbouwbedrijf wordt 
gebruikt voor biologische productie, moet de 
landbouwer de grond, de dieren en de 
producten die voor de biologische productie 
worden gebruikt, gescheiden houden van de 
rest en de nodige registers bijhouden om die 
scheiding te kunnen aantonen.

Wanneer overeenkomstig de tweede alinea 
niet een heel landbouwbedrijf wordt 
gebruikt voor biologische productie, moet de 
landbouwer de grond, de dieren en de 
producten die voor de biologische productie 
worden gebruikt, gescheiden houden van de 
rest en de nodige registers bijhouden om die 
scheiding te kunnen aantonen. Deze 
scheiding geldt mutatis mutandis ook voor 
aquacultuursoorten.

Motivering

De vereiste scheiding moet ook gelden voor de aquacultuur.

Amendement 75
Artikel 7, lid 2, alinea 2

Wanneer landbouwers van derden 
gekochte producten gebruiken om 
biologische levensmiddelen en diervoeders 
te produceren, moeten zij van de verkoper 
verlangen dat deze bevestigt dat de 
geleverde producten niet door GGO's zijn 
geproduceerd.

Wanneer landbouwers of andere 
leveranciers van biologische producten 
van derden gekochte producten gebruiken 
om biologische levensmiddelen en 
diervoeders te produceren, moeten zij van 
de verkoper verlangen dat deze bevestigt 
dat de geleverde producten niet met of door 
GGO's zijn geproduceerd en geen GGO's 
bevatten of uit GGO's bestaan..

Amendement 76
Artikel 7, lid 2, alinea 2 bis (nieuw)

wanneer onvoorziene of technisch 
onvermijdelijke besmetting met GGO's 
plaatsvindt, moet de ondernemer het 
bewijs kunnen leveren dat hij al het 
mogelijke heeft gedaan om die besmetting 
te voorkomen.
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Amendement 77
Artikel 8, lid 1, letter b)

b) de vruchtbaarheid en de biologische 
activiteit van de bodem moeten worden 
gehandhaafd en verbeterd door meerjarige 
vruchtwisseling, met inbegrip van 
groenbemesting, en door toepassing van 
mest en organisch materiaal van biologische 
landbouwbedrijven;

b) de vruchtbaarheid en de biologische 
activiteit van de bodem moeten worden 
gehandhaafd en verbeterd door meerjarige 
vruchtwisseling, met inbegrip van 
groenbemesting, en door toepassing van 
effluenten afkomstig uit de veeteelt en 
organisch materiaal van biologische 
landbouwbedrijven, bij voorkeur 
gecomposteerd;

Motivering

Effluenten omvatten niet alleen mest, vandaar is het is juister de term effluent te gebruiken. 
Bovendien kan, naast effluenten, ook ander organisch materiaal worden gebruikt.

Amendement 78
Artikel 8, lid 1, letter h)

h) voor het gebruik van goedgekeurde 
synthetische stoffen gelden voorwaarden 
en beperkingen wat betreft de gewassen 
waarop zij mogen worden toegepast, de 
toepassingsmethode, de dosering, de 
tijdslimieten voor het gebruik en het 
contact met het gewas;

h) voor het gebruik van goedgekeurde 
synthetische stoffen gelden strikte 
voorwaarden en beperkingen wat betreft de 
gewassen waarop zij mogen worden 
toegepast, de toepassingsmethode, de 
dosering, de tijdslimieten voor het gebruik 
en het contact met het gewas;

Amendement 79
Artikel 9, letter b), punt iii)

iii) de dieren moeten permanent toegang 
hebben tot een uitloop, bij voorkeur 
weidegrond, wanneer de 
weersomstandigheden en de staat van de 
grond dit mogelijk maken;l

iii) de dieren moeten permanent toegang 
hebben tot gebieden in de open lucht, bij 
voorkeur weidegrond, wanneer de 
weersomstandigheden en de staat van de 
grond dit mogelijk maken, tenzij 
beperkingen en verplichtingen in verband 
met de bescherming van de gezondheid van 
mens en dier zijn opgelegd door wetgeving 
van de Gemeenschap; de Commissie en de 
lidstaten waarborgen dat dergelijke 
beperkingen en verplichtingen niet leiden 
tot dierenleed of tot verlies van markten 
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voor biologische producten;

Motivering

Recentelijk werd een Europees ophokvoorschrift uitgevaardigd voor biologisch pluimvee om 
het te beschermen tegen de hoogst besmettelijke vogelgriepvariant H5N1. Dit leidde 
vervolgens tot een debat over dierenwelzijn (de snavels van biologische kippen worden niet 
ingekort, en dat zou kunnen leiden tot problemen in verband met het dierenwelzijn). De 
consumenten waren bezorgd dat de biologische pluimveeproducten "minder biologisch" 
zouden zijn dan gewoonlijk. Daarom dient een verplichting te worden ingevoerd voor de 
autoriteiten om alternatieven te zoeken en te vinden voor de biologische veeteeltsector, onder 
handhaving evenwel van de hoogst mogelijke standaards inzake dierenwelzijn.

Amendement 80
Artikel 9, letter b), punt iv)

iv) het aantal dieren moet worden beperkt 
om overbegrazing, vertrappen van de 
bodem, erosie, dan wel door de dieren of de 
verspreiding van hun mest veroorzaakte 
vervuiling tot een minimum te beperken;

iv) het aantal dieren moet worden beperkt 
om overbegrazing, vertrappen van de 
bodem, erosie, dan wel door de dieren of de 
verspreiding van hun effluenten 
veroorzaakte vervuiling tot een minimum te 
beperken;

Motivering

Effluenten bestaan niet alleen maar uit mest.

Amendement 81
Artikel 9, letter b), punt v)

v) biologisch vee moet apart worden 
gehouden van ander vee, ofwel gemakkelijk 
van ander vee te scheiden zijn;

v) biologisch vee moet apart worden 
gehouden van ander vee;

Motivering

Het geschrapte zinsdeel is een contradictie: in de praktijk kan vee het hele leven lang "niet 
gescheiden" blijven.

Amendement 82
Artikel 9, letter b), punt x)

x) bijenkasten en materialen die in de x) bijenkasten en materialen die in de 



RR\658237NL.doc 35/102 PE 380.703v03-00

NL

bijenhouderij worden gebruikt, moeten van 
natuurlijke materialen zijn gemaakt;

bijenhouderij worden gebruikt, moeten van 
materialen zijn gemaakt die aantoonbaar 
geen negatief effect hebben op het 
omringend milieu;

Motivering

In bijenkasten kunnen bijvoorbeeld onderdelen van roestvrij staal zitten, die niet schadelijk 
zijn voor het milieu.

Amendement 83
Artikel 9, letter c), punt i)

i) de voortplanting mag niet worden 
gestimuleerd met hormoonbehandeling, 
tenzij om voortplantingsstoornissen te 
behandelen;

i) de voortplanting moet in beginsel op 
natuurlijke methodes gebaseerd zijn. 
Kunstmatige inseminatie is echter 
toegestaan. Andere vormen van 
kunstmatige of geassisteerde voortplanting 
(bijvoorbeeld het overbrengen van 
embryo's) worden niet toegepast; 

Motivering

De formulering van Verordening (EEG) nr. 2092/91 is veel duidelijker.

Amendement 84
Artikel 9, lid 1, letter c, punt ii)

ii) klonering en embryotransplantatie zijn 
niet toegestaan;

ii) teelttechnieken waarbij genetische 
engineering, klonering en 
embryotransplantatie worden gebruikt, zijn 
niet toegestaan;

Amendement 85
Artikel 9, lid 1, letter d, punt i)

i) de dieren moeten worden gevoederd met 
biologisch voeder dat gedeeltelijk mag 
bestaan uit diervoerder van 
landbouwbedrijven die op biologische 
landbouw omschakelen en dat voldoet aan 
de voedingsbehoeften van het dier in de 
verschillende stadia van zijn 
ontwikkeling;

i) de dieren moeten worden gevoederd met 
biologisch voeder ten einde te voldoen aan 
de voedingsvereisten van het dier in de 
verscheidene stadia van zijn ontwikkeling; 
vrijstellingen kunnen worden toegestaan 
zoals vastgelegd in bijlage XX; definiëren 
van het percentage voeder dat kan worden 
gebruikt afkomstig van 
landbouwbedrijven die bezig zijn om te 
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schakelen naar biologische landbouw;

Motivering
Artikel 9 heeft een duidelijk kader van regels en uitzonderingen nodig voor de bijlagen.

Amendement 86
Artikel 9, letter d), punt ii)

ii) dieren moeten permanent toegang hebben 
tot weidegrond of tot ruwvoeder;

ii) dieren moeten permanent toegang hebben 
tot weidegrond of tot ruwvoeder, tenzij hier 
een veterinaire contra-indicatie tegen 
bestaat, hetgeen ter beoordeling is van de 
bevoegde autoriteiten of de behandelende 
veearts;

Amendement 87
Artikel 9, letter e), punt ii)

ii) uitbraken van dierziekten moeten 
onmiddellijk worden behandeld om het dier 
lijden te besparen; zo nodig mogen 
allopathische geneesmiddelen, waaronder 
antibiotica, worden gebruikt als het gebruik 
van fytotherapeutische, homeopathische en 
andere middelen niet aangewezen is.

ii) uitbraken van dierziekten moeten 
onmiddellijk worden behandeld om het dier 
lijden te besparen; zo nodig mogen, onder 
strikte voorwaarden (het maximale aantal 
behandelingen per dier en de wachttijd 
moeten worden vastgesteld), allopathische 
chemische diergeneesmiddelen, waaronder 
antibiotica, worden gebruikt als het gebruik 
van fytotherapeutische, homeopathische en 
andere middelen niet aangewezen is.

Motivering

"Allopathisch geneesmiddel" is een te vage term. Het is zeer belangrijk het toegestane aantal 
behandelingen van een dier met allopathische chemische middelen vast te stellen en te 
beperken, dit vanwege de vereisten en beginselen van de biologische landbouw. Dat is thans 
reeds de gangbare praktijk en geeft de consumenten een garantie wat betreft eventuele 
residuen.

Amendement 88
Artikel 10, lid 1

1. Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure en met inachtneming van de in 

1. Na overleg met de relevante 
belanghebbenden stelt de Commissie een 
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titel II vastgestelde doelstellingen en 
beginselen stelt de Commissie 
productievoorschriften, met inbegrip van 
voorschriften inzake omschakeling, vast 
voor de biologische aquacultuur.

wetsvoorstel voor aan het Europees 
Parlement en de Raad inzake 
productievoorschriften, met inbegrip van 
voorschriften inzake omschakeling, vast 
voor de biologische aquacultuur.

Motivering

Er dienen adequate regels voor de aquacultuur te worden ontwikkeld; derhalve is er behoefte 
aan gericht overleg met de relevante belanghebbenden en aan nieuwe wetgeving tot wijziging 
van de procedure met Parlement en Raad zoals die in het verleden bestond inzake 
productievoorschriften voor dieren.  

Amendement 89
Artikel 11, lid 1, inleidende formule

1. Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure en met inachtneming van de in 
titel II vastgelegde doelstellingen en 
beginselen stelt de Commissie specifieke 
criteria vast voor de goedkeuring van de 
volgende producten en stoffen die in de 
biologische landbouw mogen worden 
gebruikt:

1. Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure, na overleg met de relevante 
belanghebbenden, en met inachtneming 
van de in titel II vastgelegde doelstellingen 
en beginselen stelt de Commissie 
specifieke criteria vast voor de 
goedkeuring van de volgende producten en 
stoffen die in de biologische landbouw 
mogen worden gebruikt:

Amendement 90
Artikel 11, lid 1, letter e)

e) reinigingsmiddelen; e) reinigings-, hygiënische en 
desinfectiemiddelen;

Amendement 91
Artikel 11, lid 1, letter f)

f) andere stoffen. f) andere stoffen, zoals vitamines, micro-
organismen en plantenversterkers.

Amendement 92
Artikel 11, lid 2 bis (nieuw)
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(2 bis) De Commissie zorgt voor 
transparante toepassings-. documentatie-. 
herzienings-, evaluatie- en efficiënte 
besluitvormingsprocedures. Zij biedt 
begeleiding aan de kandidaat-lidstaten en 
maakt gebruik van de deskundigheid die 
is opgedaan door de biologische landbouw 
en voedingsmiddelensector. 
Belanghebbenden moet de mogelijkheid 
worden geboden betrokken te worden bij 
het evaluatieproces van bepaalde 
producten en stoffen in verband met 
opname op een positieve lijst. Verzoeken 
om amendementen of intrekking en 
besluiten daarover worden gepubliceerd. .

Motivering

De verordening moet een mechanisme omvatten voor de betrokkenheid van belanghebbenden 
en publieke voorlichting over veranderingen die betrekking hebben op de goedkeuring van 
specifieke producten en stoffen die in de biologische productie zijn toegestaan. 

Amendement 93
Artikel 11, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. Onderstaande regels gelden voor 
plantenbeschermingsproducten: 
i) het gebruik ervan moet van essentieel 
belang zijn voor de bestrijding van een 
schadelijk organisme of een bepaalde ziekte 
waarvoor nog geen andere biologische, 
fysieke of foktechnische methodes, of 
teeltpraktijken, of andere effectieve 
methodes van beheer beschikbaar zijn;
ii) producten die niet van plantaardige, 
dierlijke, microbiële of minerale oorsprong 
zijn en die niet identiek zijn aan hun 
natuurlijke vorm, kunnen alleen worden 
toegelaten als hun gebruiksvoorwaarden 
ieder rechtstreeks contact met het eetbare 
deel of de eetbare delen van een gewas 
uitsluiten;
iii) het gebruik ervan is beperkt in de tijd en 
de Commissie stelt een datum vast waarop 
de toelating afloopt, of moet worden 
hernieuwd;
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Motivering

De consumenten in de EU kiezen vaak biologische producten omdat zij erop vertrouwen dat 
deze zonder potentieel schadelijke stoffen zijn geproduceerd. Er moet druk worden 
uitgeoefend op de sector om te blijven zoeken naar geschikte alternatieven, en wel door het 
vaststellen van data waarop de toelating van de bedoelde stoffen afloopt. Dat is reeds het 
geval voor de conventionele bestanddelen van diervoeding. Er zijn einddata vastgesteld, en 
nu is de sector bezig te zoeken naar biologische alternatieven voor de conventionele 
bestanddelen die nog steeds in de biologische veeteelt worden gebruikt.

Amendement 94
Artikel 11, lid 2 quater (nieuw)

2quater. Vlees- en beendermeel mogen niet 
worden gevoerd aan voedselproducerende 
dieren.

Motivering

Vlees- en beendermeel en soortgelijke producten mogen niet worden gebruikt in de 
biologische landbouw.

Amendement 95
Artikel 12, letter c)

c) melk en zuivelproducten van voorheen 
niet-biologisch melkvee mogen als 
biologisch worden verkocht na afloop van 
een volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure vast te stellen periode;

c) melk en zuivelproducten van voorheen 
niet-biologisch melkvee, en andere 
producten zoals vlees, eieren en honing, 
mogen als biologisch worden verkocht na 
afloop van een volgens de in artikel 31, 
lid 2, bedoelde procedure vast te stellen 
periode;

Amendement 96
Artikel 13, lid 3

3. Hexaan en andere organische 
oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt.

3. Hexaan en chemische oplosmiddelen 
mogen niet worden gebruikt.

Motivering

Betere terminologie. Oplosmiddelen zijn chemisch, niet organisch.
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Amendement 97
Artikel 13, lid 4, alinea 2

Wanneer diervoederfabrikanten van derden 
gekochte ingrediënten en 
toevoegingsmiddelen gebruiken om 
diervoeders voor biologisch vee te 
produceren, verlangen zij van de verkoper 
dat deze bevestigt dat de geleverde 
producten niet door GGO’s zijn 
geproduceerd.

Wanneer diervoederfabrikanten van derden 
gekochte ingrediënten en 
toevoegingsmiddelen gebruiken om 
diervoeders voor biologisch vee te 
produceren, moet de verkoper op verzoek 
van de diervoederfabrikant schriftelijk 
bevestigen dat de geleverde producten niet 
geheel of gedeeltelijk met of met behulp 
van GGO’s zijn geproduceerd.

Motivering

Gezien hun oorspronkelijkheid en verscheidenheid in vergelijking met andere producten, 
kunnen biologische producten niet worden geharmoniseerd met de eis die voor traditionele 
producten geldt, namelijk dat er een drempel wordt gespecificeerd voor (zelfs zeer geringe) 
moedwillige besmetting met GGO. Voor biologische producten moeten geen marges worden 
toegestaan; zij moeten vrij zijn van GGO.
Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels 
voldoet (zie artikel 7, lid 2).
Als er in de biologische landbouw geen GGO-producten mogen worden gebruikt, dan moet de 
gebruiker verplicht worden om een document te verlangen waarin bevestigd wordt dat er 
geen GGO's zijn gebruikt en moet de leverancier verplicht zijn om dit document verstrekken.

Amendement 98
Artikel 14, lid 1, letter (a)

a) de ingrediënten van agrarische oorsprong 
van het product moeten voor ten minste 95 
gewichtspercenten biologisch zijn;

a) de ingrediënten van agrarische oorsprong 
van het product moeten voor ten minste 95 
gewichtspercenten biologisch zijn, waarbij 
toegevoegd zout en water niet worden 
meegerekend;

Amendement 99
Artikel 14, lid 1, letter b)

b) ingrediënten van niet-agrarische 
oorsprong en technische hulpstoffen mogen 
alleen worden gebruikt als zij op grond van 
artikel 15 zijn goedgekeurd;

b) alleen additieven, technische hulpstoffen, 
smaak- en geurstoffen, water, zout, 
bereidingen van micro-organismen en 
enzymen, mineralen, sporenelementen, 
vitaminen, aminozuren en andere 
microvoedingsstoffen mogen worden 
gebruikt in voor een bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen, voor zover zij op 
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grond van artikel 15 zijn toegestaan;

Amendement 100
Artikel 14, lid 1, letter c)

c) niet-biologische ingrediënten van 
agrarische oorsprong mogen alleen worden 
gebruikt als zij op grond van artikel 15 zijn 
goedgekeurd.

c) niet-biologische ingrediënten van 
agrarische oorsprong mogen alleen worden 
gebruikt als zij op grond van artikel 15 zijn 
toegestaan of als zij door een lidstaat 
voorlopig zijn toegestaan;.

Amendement 101
Artikel 14, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) een biologisch ingrediënt mag niet 
tegelijk aanwezig zijn met hetzelfde 
ingrediënt van niet-biologische oorsprong 
of afkomstig van een bedrijf dat aan het 
omschakelen is;

Amendement 102
Artikel 14, lid 1, letter c ter) (nieuw)

c ter) levensmiddelen die zijn gefabriceerd 
met gewassen van een bedrijf dat in een 
omschakelingsproces verkeert, mogen 
slechts één ingrediënt van agrarische 
oorsprong bevatten;

Amendement 103
Artikel 14, lid 2

2. De winning, verwerking en opslag van 
biologische levensmiddelen worden met 
zorg uitgevoerd om te voorkomen dat de 
ingrediënten hun eigenschappen verliezen. 
Stoffen en technieken die deze 
eigenschappen herstellen of de gevolgen van 
nalatigheid bij de verwerking van deze 
producten ongedaan maken, mogen niet 
worden gebruikt.

2. De winning, de voorbereiding , het 
vervoer, de verwerking, de opslag en de 
commercialisatie van biologische 
levensmiddelen worden met zorg uitgevoerd 
om te voorkomen dat de ingrediënten en 
producten hun eigenschappen verliezen. 
Stoffen en technieken die deze 
eigenschappen herstellen of de gevolgen van 
nalatigheid bij de verwerking van deze 
producten ongedaan maken, mogen niet 
worden gebruikt.
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Motivering

Om de lijst van processen stringenter te maken, dient de conditionering, het vervoer en de 
commercialisatie eraan te worden toegevoegd. Bovendien moet de zorg die dit artikel 
verlangt logischerwijze ook gelden voor de producten, en niet alleen voor de ingrediënten.

Amendement 104
Artikel 14, lid 3, alinea 2

Wanneer verwerkers van derden gekochte 
ingrediënten en technische hulpstoffen 
gebruiken om biologische levensmiddelen of 
diervoeders te produceren, verlangen zij van 
de verkoper dat deze bevestigt dat de 
geleverde producten niet door GGO’s zijn 
geproduceerd.

Wanneer verwerkers van derden gekochte 
ingrediënten en technische hulpstoffen 
gebruiken om biologische levensmiddelen of 
diervoeders te produceren, moet de verkoper 
op verzoek van de verwerker schriftelijk 
bevestigen dat de geleverde producten niet 
met of met behulp van GGO’s zijn 
geproduceerd.

Motivering

Als er in de biologische landbouw geen GGO-producten mogen worden gebruikt, dan moet de 
gebruiker verplicht worden om een document te verlangen waarin bevestigd wordt dat er 
geen GGO's zijn gebruikt en moet de leverancier verplicht zijn om dit document verstrekken.
Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels 
voldoet (zie hierboven).

Amendement 105
Artikel 14, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Bij de winning, de verwerking en de 
opslag van biologische voedingsmiddelen 
dient een scheiding in plaats en tijd van de 
productielijnen van niet-biologische 
voedingsmiddelen gewaarborgd te zijn.

Motivering

De bedoeling is dat in bedrijven die zowel biologische als niet-biologische productielijnen 
hebben, de controle op en de adequate scheiding van de processen gewaarborgd is

Amendement 106
Artikel 14, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. De lidstaten mogen stringentere 
voorschriften voor de productie van 
verwerkte levensmiddelen handhaven of 
invoeren, mits zij in overeenstemming zijn 
met de communautaire regelgeving en het 
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vrije verkeer van producten die aan deze 
verordening voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Motivering

De lidstaten moeten striktere voorschriften voor de productie van verwerkte levensmiddelen 
in de biologische productie kunnen opleggen. Dit is belangrijk voor de concurrentiepositie 
van meer ethische producten en biedt de consument een ruimere keuze aan biologische 
producten.

Amendement 107
Artikel 15, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten mogen stringentere 
voorschriften voor het gebruik van 
bepaalde producten en stoffen in geval van 
verwerking handhaven of invoeren, mits zij 
in overeenstemming zijn met de 
communautaire regelgeving en het vrije 
verkeer van producten die aan deze 
verordening voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Motivering

De lidstaten moeten striktere voorschriften voor het gebruik van bepaalde producten en 
stoffen in de biologische productie kunnen opleggen. Dit is belangrijk voor de 
concurrentiepositie van meer ethische producten en biedt de consument een ruimere keuze 
aan biologische producten.

Amendement 108
Artikel 16, lid 2 bis (nieuw)

b bis) wanneer beperkingen en 
verplichtingen in verband met de 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier worden opgelegd door 
communautaire regelgeving;

Motivering

Verscheidene maatregelen en bepalingen zijn overbodig en hebben betrekking op gevallen 
(zoals omschakeling) waar vanzelfsprekend tijdelijk enige flexibiliteit nodig is.
De voorwaarden voor een flexibele toepassing van de voorschriften voor de biologische 
landbouw moeten ook volgens prioriteit worden gerangschikt en ook beperkt.
Enkel een aantal specifieke maatregelen moeten onder de comitologieprocedure vallen.
Ten slotte moeten eventuele afwijkingen van de voorschriften voor de biologische landbouw 
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worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, inclusief de certificeringsinstanties, en voorts 
moeten de controleorganisaties het actieplan dat de landbouwer voorstelt om de bijzondere 
situatie waarmee hij geconfronteerd wordt, aan te pakken, ter plaatse evalueren en 
controleren.

Amendement 109
Artikel 16, lid  2. letter (h)

h) wanneer beperkingen en verplichtingen 
in verband met de bescherming van de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
worden opgelegd op basis van 
communautaire regelgeving.

Schrappen

Motivering

Verscheidene maatregelen en bepalingen zijn overbodig en hebben betrekking op gevallen 
(zoals omschakeling) waar vanzelfsprekend tijdelijk enige flexibiliteit nodig is.
De voorwaarden voor een flexibele toepassing van de voorschriften voor de biologische 
landbouw moeten ook volgens prioriteit worden gerangschikt en ook beperkt.
Enkel een aantal specifieke maatregelen moeten onder de comitologieprocedure vallen.
Ten slotte moeten eventuele afwijkingen van de voorschriften voor de biologische landbouw 
worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, inclusief de certificeringsinstanties, en voorts 
moeten de controleorganisaties het actieplan dat de landbouwer voorstelt om de bijzondere 
situatie waarmee hij geconfronteerd wordt, aan te pakken, ter plaatse evalueren en 
controleren.

Amendement 110
Artikel 16, lid 2, alinea 1 bis) (nieuw)

 Uitzonderingen zullen, indien nodig, 
worden toegestaan voor een beperkte 
periode en gebaseerd zijn op een 
ontwikkelingsplan voor een regio of voor 
het landbouwbedrijf dat is aangewezen 
om de problemen in kwestie op te lossen.
Informatie over vrijstellingen toegestaan 
krachtens dit artikel moet toegankelijk 
worden gemaakt voor de bevolking en 
minstens om de drie jaar worden herzien.

Motivering

Minder restrictieve regels en het toestaan van uitzonderingen door de Commissie moeten tot 
een minimum worden beperkt door middel van een duidelijke definiëring van de criteria en 
procedures die leiden tot goedkeuring of afwijzing van een aanvraag.
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Amendement 111
Artikel 17, lid 1

1. De termen van bijlage I en de afleidingen 
of verkleinwoorden daarvan, individueel of 
in combinatie, mogen in de hele 
Gemeenschap en in elke taal van de 
Gemeenschap worden gebruikt voor de 
etikettering van en de reclame voor een 
product dat overeenkomstig deze 
verordening wordt geproduceerd en 
gecontroleerd of geïmporteerd.

1. De termen van bijlage I en de afleidingen 
of verkleinwoorden daarvan, individueel of 
in combinatie, mogen in de hele 
Gemeenschap en in elke taal van de 
Gemeenschap worden gebruikt voor de 
etikettering van en de reclame voor een 
product dat overeenkomstig deze 
verordening wordt geproduceerd en 
gecontroleerd of geïmporteerd.

Bij verwerkte producten mogen deze 
termen uitsluitend worden gebruikt indien:
- (a) bij de productomschrijving en 
etikettering minstens 95% van het gewicht 
van de ingrediënten van agrarische 
oorsprong uit de biologische productie 
afkomstig is, en alle essentiële ingrediënten 
uit de biologische productie afkomstig zijn;
- (b) in de lijst van ingrediënten, de 
informatie over de biologische ingrediënten 
op dezelfde manier wordt weergegeven, in 
dezelfde kleur, lettergrootte en lettersoort 
als de gegevens over de ingrediënten. Deze 
producten mogen geen logo voeren dat 
naar biologische productie verwijst.

Motivering

Essentieel voor de etikettering van verwerkte producten met een logo dat naar biologische 
productie verwijst is de eis dat 95% van het gewicht van de ingrediënten van agrarische 
afkomt uit biologische producten bestaat; het kan voorkomen dat in bv. soep een groot deel 
van  het totaalgewicht uit water bestaat. In dat geval is het aandeel van biologische producten 
in het geheel lager dan 95%, hoewel afgezien van het water alle of vrijwel alle ingrediënten 
biologisch zijn. Daarnaast kan het bij verwerkte producten voorkomen dat de producent voor 
de vervaardiging van het product niet voor alle ingrediënten heeft kunnen kiezen voor de 
biologische productiewijze. Het kan desondanks voor boeren die biologisch produceren een 
belangrijke nieuwe afzetmarkt zijn, om hun producten te kunnen leveren aan afnemers die 
onder meer biologische producten verwerken. Zowel de agrariër als de afnemer hebben er 
belang bij om de biologische herkomst van een deel van de ingrediënten te kunnen vermelden, 
omdat dit een hogere prijs van het eindproduct rechtvaardigt. Om de consument niet in 
verwarring te brengen moeten daarbij wel eisen worden gesteld aan de etikettering.
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Amendement 112
Artikel 17, lid 2

2. De termen van bijlage I en de 
afleidingen of verkleinwoorden daarvan, 
individueel of in combinatie, mogen 
nergens in de Gemeenschap en in geen 
enkele taal van de Gemeenschap worden 
gebruikt voor de etikettering van en de 
reclame voor een product dat niet 
overeenkomstig deze verordening wordt 
geproduceerd en gecontroleerd of 
geïmporteerd, tenzij deze termen duidelijk 
niet in verband kunnen worden gebracht 
met landbouwproductie.

2. De termen van bijlage I en de 
afleidingen of verkleinwoorden daarvan, 
individueel of in combinatie of 
geïmpliceerd, mogen nergens in de 
Gemeenschap en in geen enkele taal van de 
Gemeenschap worden gebruikt voor de 
etikettering van en de reclame voor een 
product dat niet overeenkomstig deze 
verordening wordt geproduceerd of 
geïmporteerd, gecontroleerd en 
gecertificeerd, tenzij deze termen duidelijk 
niet in verband kunnen worden gebracht 
met biologische landbouwproductie.

Amendement 113
Artikel 17, lid 3

3. De termen van bijlage I en de afleidingen 
of verkleinwoorden daarvan, individueel of 
in combinatie, mogen niet worden gebruikt 
voor een product met een etiket waarop is 
vermeld dat het GGO’s bevat, uit GGO’s 
bestaat, of met GGO's is geproduceerd.

3. De termen van bijlage I en de afleidingen 
of verkleinwoorden daarvan, individueel of 
in combinatie, worden niet gebruikt voor 
een product met een etiket waarop is 
vermeld dat het GGO’s bevat, uit GGO’s 
bestaat, of met of met behulp van GGO's is 
geproduceerd of indien wordt aangetoond 
dat product, ingrediënt of voedsel door 
GGO zijn besmet.

Motivering

Biologische producenten en consumenten dringen erop aan dat geen misleidende of onjuiste 
boodschappen worden verstrekt over de opzettelijke of toevallige aanwezigheid van GGO in 
biologische producten, die bovendien moeten worden beschermd tegen de aanwezigheid 
hiervan.
Om coherent te blijven met overweging 16 van kaderverordening 1829/2003 moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de definitie "geproduceerd met" en 
"geproduceerd door".

Amendement 114
Artikel 17, lid 4

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat dit 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat dit 
artikel wordt nageleefd, en om het 
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artikel wordt nageleefd. frauduleuze gebruik van de in dit artikel 
en in artikel 9 vermelde termen te 
voorkomen.

Motivering

 Er wordt nog veel fraude gepleegd met de term "biologisch", via heldere wetgeving moet dat 
worden voorkomen en uitgesloten.

Amendement 115
Artikel 18, lid 1, letter a)

a) het in artikel 22, lid 7, bedoelde 
codenummer van de organisatie die bevoegd 
is voor de controles waaraan de 
marktdeelnemer wordt onderworpen;

a) het in artikel 22, lid 7, bedoelde 
codenummer van de organisatie of autoriteit 
die bevoegd is voor de controles, 
certificeringen of inspecties  waaraan de 
marktdeelnemer wordt onderworpen;

Or. es

Motivering

Ook de autoriteiten die belast zijn met controles en inspecties moeten worden genoemd.

Amendement 116
Artikel 18, lid 1, letter b)

b) wanneer het in artikel 19 bedoelde logo 
niet wordt gebruikt, ten minste een van de in 
bijlage II opgenomen aanduidingen in 
hoofdletters.

b) het in artikel 19 bedoelde logo en  ten 
minste een van de in bijlage II opgenomen 
aanduidingen in hoofdletters.

Motivering

Het logo moet verplicht zijn zodat de consument het ecologische product goed kan herkennen.

Amendement 117
Artikel 18, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) aanduiding van de plaats van 
herkomst van het product of de agrarische 
grondstoffen waaruit het bestaat, namelijk 
als het product afkomstig is uit de 
Gemeenschap, uit een derde land of beide 
gecombineerd. De plaats van herkomst 
moet worden aangevuld met de naam van 
het land, indien het product of de 
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grondstoffen waaruit het wordt vervaardigd 
uit dat land  afkomstig zijn. 

Motivering
De herkomst van een product wordt vaak in verband gebracht met de kwaliteit en de 
bijzondere kenmerken ervan, factoren die grotere beduiding krijgen bij producten van hoge 
kwaliteit, zoals biologische producten.

Amendement 118
Artikel 19, titel

Communautair logo biologische productie Communautaire en nationale logo's 
biologische productie

Amendement 119
Artikel 19

De Commissie stelt volgens de in artikel 31, 
lid 2, bedoelde procedure een communautair 
logo vast dat gebruikt kan worden voor de 
etikettering en de presentatie van en de 
reclame voor producten die overeenkomstig 
deze verordening zijn geproduceerd en 
gecontroleerd of geïmporteerd.

De Commissie stelt volgens de in artikel 31, 
lid 2, bedoelde procedure een communautair 
logo vast dat gebruikt moet worden voor de 
etikettering en de presentatie van en de 
reclame voor producten die overeenkomstig 
deze verordening zijn geproduceerd en 
gecontroleerd of geïmporteerd, en dat over 
het gehele grondgebied van de Europese 
Unie als belangrijkste herkenningssymbool 
voor biologische producten moet dienen.

Motivering

We moeten ervan uitgaan dat het gebruik van het logo verplicht moet zijn om op de gehele 
Europese markt als enig herkenningssymbool en als waarborgvoor de consument van 
erkenning als biologisch product te kunnen dienen . Met deze wijziging wordt praktische 
invulling gegeven aan het “uniform concept” van biologische productie zoals in het Europees 
Actieplan voor biologische voeding en landbouw  wordt voorgestaan.

Amendement 120
Artikel 19, alinea 1 bis (nieuw)

1. bis Het communautair logo mag niet 
worden gebruikt voor verwerkte 
voedingsmiddelen die niet voldoen aan 
artikel 14, lid 1 of voor 
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omschakelingsproducten.

Motivering

Het communautair logo mag niet worden gebruikt voor producten die voor meer dan 5% van 
het gewicht aan conventionele ingrediënten bevatten. 

Amendement 121
Artikel 21

De Commissie stelt volgens de in artikel 
31, lid 2, bedoelde procedure specifieke 
etiketteringsvoorschriften vast die van 
toepassing zijn op biologisch diervoeder en 
op producten van oorsprong uit bedrijven 
in omschakeling.

De Commissie stelt volgens de in artikel 
31, lid 2, bedoelde procedure specifieke 
etiketteringsvoorschriften vast die van 
toepassing zijn op biologisch diervoeder. 

Motivering

Beweringen op etiketten en in reclame moeten duidelijk voldoen aan de specifieke 
etiketteringsvoorschriften voor producten die afkomstig zijn uit bedrijven in omschakeling.

Amendement 122
Artikel 21, lid 1 bis (nieuw)

Gewasproducten kunnen aanduidingen 
dragen die refereren aan omschakeling 
naar biologische productie in etikettering 
of op voorwaarde dat zulke producten 
voldoen aan de vereisten van artikel 12 .
Zulke aanduidingen moeten:
a) vermelden: "geproduceerd tijdens 
omschakeling naar biologische 
landbouw" ,
b) worden aangebracht in een kleur, 
grootte en lettertype waarmee de 
consument het specifieke 
omschakelingsproduct duidelijk kan 
herkennen:

Motivering

Beweringen op etiketten en in reclame moeten duidelijk voldoen aan de specifieke 
etiketteringsvoorschriften voor producten die afkomstig zijn uit bedrijven in omschakeling.



PE 380.703v03-00 50/102 RR\658237NL.doc

NL

Amendement 123
Artikel 22, lid 4, alinea 1

De bevoegde autoriteit mag overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 882/2004 
bepaalde controletaken aan een of meer 
controleorganisaties overdragen.

De bevoegde autoriteit mag overeenkomstig 
artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalde 
controletaken aan een of meer 
controleorganisaties of -autoriteiten 
overdragen.

Motivering

Dit lid voorziet niet in overdracht van controletaken aan andere controle-autoriteiten dan de 
bevoegde autoriteit, zoals dit in landen als Spanje wel voorkomt, en zoals dit is geregeld in 
artikel 4, lid 3, van verordening (EG) nr. 882/2004 en artikel 9 van de huidige verordening 
(EEG) nr. 2092/91. 

Amendement 124
Artikel 22, lid 4, alinea 2

De controleorganisaties moeten voldoen aan 
de eisen van de Europese Norm EN 45011 
of ISO Guide 65 “Algemene voorschriften 
voor instanties die 
productcertificeringssystemen toepassen” in 
de versie waarvan het meest recentelijk 
kennis is gegeven door bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, C-
reeks.

De controleorganisaties worden 
geaccrediteerd volgens de Europese Norm 
EN 45011 of ISO Guide 65 “Algemene 
voorschriften voor instanties die 
productcertificeringssystemen toepassen” in 
de versie waarvan het meest recentelijk 
kennis is gegeven door bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, C-
reeks.

Motivering

Wil men zeker zijn van de deskundigheid en objectiviteit van de controleorganisatie, dan moet 
deze worden geaccrediteerd volgens Norm 45011. Voldoen aan de eisen is niet genoeg. 

Amendement 125
Artikel 22, lid 7

7. De lidstaten kennen een codenummer toe 
aan elke organisatie die bevoegd is om op 
grond van deze verordening controles uit te 
voeren.

7. De lidstaten kennen een codenummer toe 
aan elke organisatie of autoriteit die 
bevoegd is om op grond van deze 
verordening inspecties en certificeringen uit 
te voeren.

Motivering

Ook de autoriteiten die belast zijn met controles en inspecties moeten worden genoemd.
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Amendement 126
Artikel 22, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De lidstaten dienen er altijd voor te 
zorgen dat het ingevoerde controlesysteem 
in elk stadium van productie, bereiding en 
distributie producten kan traceren, zodat 
de consument de garantie heeft dat 
biologische producten in 
overeenstemming met deze verordening 
zijn vervaardigd. 

Motivering

De traceerbaarheid moet in elk stadium van de productie zijn gegarandeerd.

Amendement 127
Artikel 23, lid 1, letter (a)

(a) een bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar hij zijn werkzaamheden uitoefent, 
daarvan in kennis stellen.

(a) een bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar hij zijn werkzaamheden uitoefent, 
van de volledige reikwijdte daarvan in 
kennis stellen.

Amendement 128
Artikel 23, lid 4

4. De bevoegde autoriteit houdt een lijst bij 
met de naam en het adres van de 
marktdeelnemers die onder het 
controlesysteem vallen.

4. De bevoegde controleorganisaties en -
autoriteiten houden een lijst bij met de 
naam en het adres van de marktdeelnemers 
die onder het controlesysteem vallen. Deze 
lijst ligt ter inzage voor belanghebbenden.

Motivering

De erkende controleorganisaties en -autoriteiten moeten een lijst bijhouden van de 
marktdeelnemers,en deze informatie moet voor het publiek toegankelijk zijn.  

Amendement 129
Artikel 24, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Er worden regelmatig hoorzittingen 
van belanghebbenden georganiseerd om de 
belangrijke rol te erkennen en onder de 
aandacht te brengen die de bioboeren 
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spelen in het besluitvormings- en 
certificeringsproces.

Motivering

Er moeten manieren worden gevonden om ervoor te zorgen dat bioboeren voortdurend 
betrokken zijn bij besluitvorming en nieuwe methoden in verband met het 
certificeringsprocessen: de controle-instanties van de Commissie en de bevoegde nationale 
instanties moeten in overweging nemen dat zij hebben aangetoond in staat te zijn 
geloofwaardige, vernieuwende systemen voor zelfcertificering op te zetten.

Amendement 130
Artikel 25, lid 1, letter a)

a) wanneer een onregelmatigheid is 
geconstateerd met betrekking tot de 
naleving van de in deze verordening 
vastgestelde eisen, ervoor zorgen dat de 
aanduidingen en het logo als bedoeld in de 
artikelen 17, 18 en 19, niet worden 
gebruikt voor de volledige partij of 
productiegang waarop de onregelmatigheid 
betrekking heeft;

a) wanneer een onregelmatigheid is 
geconstateerd met betrekking tot de 
naleving van de in deze verordening 
vastgestelde eisen, ervoor zorgen dat de 
aanduidingen en het logo als bedoeld in de 
artikelen 17, 18 en 19, niet worden 
gebruikt of worden verwijderd voor de 
volledige partij of productiegang waarop 
de onregelmatigheid betrekking heeft;

Amendement 131
Artikel 26

De bevoegde autoriteiten en de 
controleorganisaties moeten desgevraagd, 
wanneer dat gerechtvaardigd is op grond van 
de noodzaak om te garanderen dat een 
product overeenkomstig deze verordening is 
geproduceerd, met andere bevoegde 
autoriteiten en controleorganisaties relevante 
informatie over de resultaten van hun 
controles uitwisselen. Zij kunnen die 
informatie ook op eigen initiatief 
uitwisselen.

De bevoegde autoriteiten, de nationale en 
communautaire vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden die betrokken zijn bij de 
besluitvorming en de controleorganisaties 
moeten desgevraagd, wanneer dat 
gerechtvaardigd is op grond van de 
noodzaak om te garanderen dat een product 
overeenkomstig deze verordening is 
geproduceerd, met andere bevoegde 
autoriteiten en controleorganisaties relevante 
informatie over de resultaten van hun 
controles uitwisselen. Zij kunnen die 
informatie ook op eigen initiatief 
uitwisselen.

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op artikel 24 tot waarborging van actieve deelname 
en betrokkenheid van boeren met gebruikmaking van hun specifieke kennis.
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Amendement 132
Artikel 27, lid 1

1. Een uit een derde land ingevoerd product 
mag in de Gemeenschap in de handel 
worden gebracht met de vermelding 
“biologisch” op het etiket, indien het voldoet 
aan de voorwaarden van de titels II, III en 
IV van deze verordening.

1. Een uit een derde land ingevoerd product 
mag in de Gemeenschap in de handel 
worden gebracht met de vermelding 
“biologisch” op het etiket, 

a) indien het voldoet aan de voorwaarden 
van deze verordening;

b) indien de ondernemingen die 
verantwoordelijk zijn voor de productie, de 
import en de distributie aan controles 
worden onderworpen die gelijkwaardig zijn 
aan die van de Gemeenschap en die worden 
uitgevoerd door een autoriteit of 
organisatie die door de Gemeenschap 
officieel is erkend;
c) indien de ondernemingen die 
verantwoordelijk zijn voor de productie, de 
import en de distributie de bewijzen van 
conformiteit van het product met de 
vereisten van deze verordening  op elk 
gewenst moment kunnen overleggen;
d) indien de producten vergezeld gaan van 
certificaten die door de bevoegde controle-
autoriteit worden afgegeven en die de 
conformiteit met deze verordening 
bevestigen.   

Amendement 133
Artikel 27, lid 2

2. Een marktdeelnemer uit een derde land 
die zijn producten op grond van lid 1 in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen met 
de vermelding “biologisch” op het etiket, 
moet zijn activiteiten onderwerpen aan 
controle door een in titel V bedoelde 
bevoegde autoriteit of controleorganisatie, 
mits de betrokken autoriteit of organisatie in 
het derde land van productie controles 

2. Een marktdeelnemer uit een derde land, 
die in enige fase van productie, verwerking 
of distributie van producten, zijn producten 
op grond van lid 1 in de Gemeenschap in de 
handel wil brengen met de vermelding 
“biologisch” op het etiket, moet zijn 
activiteiten onderwerpen aan controle door 
een in titel V bedoelde bevoegde autoriteit 
of controleorganisatie of -autoriteit, mits de 
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verricht, dan wel door een op grond van lid 5 
erkende controleorganisatie.

betrokken autoriteit of organisatie in het 
derde land van productie controles verricht, 
dan wel door een op grond van lid 5 erkende 
controleorganisatie.

Dergelijk producten moeten vergezeld gaan 
van een certificaat dat door de bevoegde 
controle-autoriteiten of -organisaties wordt 
afgegeven en dat bevestigt dat die 
producten aan de in dit artikel gestelde 
voorschriften voldoen. 

Motivering

Het moet gewaarborgd zijn dat de activiteiten van alle betrokken marktdeelnemers zijn 
onderworpen aan een controleregeling die conform is aan de communautaire regeling. Voor 
deze producten moet een certificaat zijn vereist waaruit blijkt dat zij aan alle in de 
gemeenschapsverordening gestelde normen voldoen. 

Amendement 134
Artikel 27, lid 2 bis (nieuw)

De betrokken marktdeelnemer moet op elk 
moment in staat zijn de importeurs of 
nationale autoriteiten de bewijsstukken 
over te leggen die door de in Titel V 
bedoelde controleorganisatie of -autoriteit 
zijn afgegeven en aan de hand waarvan 
kan worden nagegaan welke 
marktdeelnemer de laatste transactie heeft 
verricht en of deze de verordening heeft 
nageleefd.

Amendement 135
Artikel 27, lid 3, letter a)

a) het product is geproduceerd 
overeenkomstig productienormen die 
gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor 
de biologische productie in de 
Gemeenschap, of overeenkomstig de 
internationaal erkende normen die zijn 
vastgesteld in de richtsnoeren van de Codex 

a) het product is geproduceerd 
overeenkomstig productienormen die 
gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor 
de biologische productie in de 
Gemeenschap,  waarbij rekening wordt 
gehouden met de richtsnoeren van de Codex 
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Alimentarius; Alimentarius CAC/GL 32;

Motivering
Producten die onder biologisch etiket in de EU worden verkocht moeten voldoen aan normen 
die gelijkwaardig zijn aan die van de Gemeenschap. De richtsnoeren van de Codex 
Alimentarius genieten weliswaar de nodige internationale erkenning als juridische normen 
voor biologische productie. Maar zij zijn niet bindend, niet gedetailleerd en bieden geen 
waarborg voor gelijkwaardigheid met de communautaire verordening. Bovendien moeten zij 
worden aangevuld waar het gaat verwerkte producten van dierlijke oorsprong.

Amendement 136
Artikel 27, lid 3, letter b)

b) de producent onder controleregelingen 
valt die gelijkwaardig zijn aan die van het 
communautaire controlesysteem, of die 
voldoen aan de richtsnoeren van de Codex 
Alimentarius;

b) de marktdeelnemer onder 
controleregelingen valt die gelijkwaardig 
zijn aan die van het communautaire 
controlesysteem, waarbij rekening wordt 
gehouden met de richtsnoeren van de Codex 
Alimentarius CAC/GL 32;

Motivering

Producten die onder biologisch etiket in de EU worden verkocht moeten voldoen aan normen 
die gelijkwaardig zijn aan die van de Gemeenschap. De richtsnoeren van de Codex 
Alimentarius genieten weliswaar de nodige internationale erkenning als juridische normen 
voor biologische productie. Maar zij zijn niet bindend, niet gedetailleerd en bieden geen 
waarborg voor gelijkwaardigheid met de communautaire verordening. Daarom zijn zij niet 
geschikt als criterium voor erkenning van de controles bij invoer.

Amendement 137
Artikel 27, lid 3, letter c)

c) de marktdeelnemer uit een derde land die 
zijn producten overeenkomstig dit lid in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen met 
de vermelding “biologisch” op het etiket, 
zijn activiteiten aan een op grond van lid 4 
erkend controlesysteem of een op grond van 
lid 5 erkende controleorganisatie heeft 
onderworpen;

c) de marktdeelnemers uit een derde land, 
die in enige fase van productie, verwerking 
en distributie van producten, hun producten 
overeenkomstig dit lid in de Gemeenschap 
in de handel willen brengen met de 
vermelding “biologisch” op het etiket, hun 
activiteiten aan een op grond van lid 4 
erkend controlesysteem of een of meer op 
grond van lid 5 erkende controleorganisaties 
hebben onderworpen;

Motivering

Het moet gewaarborgd zijn dat de activiteiten van alle betrokken marktdeelnemers  zijn 
onderworpen aan een controleregeling die conform is aan de communautaire regeling. De 
marktdeelnemer uit een derde land moet voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan die 
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van de EU.

Amendement 138
Artikel 27, lid 3, letter d)

d) voor het product een certificaat is 
afgegeven door de bevoegde autoriteiten of 
controleorganisaties van een derde land dat 
op grond van lid 4 is erkend, of door een 
controleorganisatie die op grond van lid 5 is 
erkend, waaruit blijkt dat het product 
voldoet aan de in dit lid vastgestelde 
voorwaarden.

d) voor het product een certificaat is 
afgegeven door de bevoegde autoriteiten of 
controleorganisaties van een derde land dat 
op grond van lid 4 is erkend, of door een 
controleorganisatie die op grond van lid 5 is 
erkend, waaruit blijkt dat het product 
voldoet aan de in dit lid vastgestelde 
voorwaarden. De Commissie stelt volgens 
de procedure van artikel 14, lid 2, de 
kenmerken vast waaraan het certificaat 
moet voldoen en legt regels vast voor het 
gebruik ervan voordat de nieuwe 
invoerregeling in werking treedt.

Motivering

Het certificaat bij ingevoerde goederen kan niet gelijk zijn aan het certificaat dat in 
Verordening nr. 1788/2001 als ‘controlecertificaat’ wordt bestempeld, aangezien 
invoervergunningen ooit zullen ophouden te bestaan. Dit betekent dat het huidige certificaat 
moet worden gewijzigd en dat er regels voor het gebruik daarvan moeten worden vastgesteld, 
voordat de nieuwe invoerregeling in werking treedt (naar verwachting 1 januari 2007). 

Amendement 139
Artikel 27, lid 3, letter d bis) (nieuw)

d bis) de controleorganisaties van een derde 
land die op grond van lid 4 zijn 
goedgekeurd of op grond van lid 5 zijn 
erkend, die voldoen aan de Europese norm 
EN 45011 met betrekking tot de algemene 
criteria voor productcertificatieorganen 
(ISO/IEC 65) en die vóór 1 januari 2009 
conform bovenstaande norm zijn 
geaccrediteerd door een willekeurige 
accreditatie-instelling die het Multilateraal 
Erkenningsakkoord heeft ondertekend.

Motivering

Om te waarborgen dat producten uit derde landen aan een controlesysteem worden 
onderworpen dat gelijkwaardig is aan het communautaire controlesysteem, moeten 
controleorganisaties in derde landen aan de norm EN 45011 voldoen (of conform deze norm 
zijn geaccrediteerd). Er moet voor het verkrijgen van de accreditering een redelijke termijn 
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worden voorzien.

Amendement 140
Artikel 27, lid 4, alinea 1

4. Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure erkent de Commissie de derde 
landen waarvan de productienormen en 
controleregelingen gelijkwaardig zijn aan 
die welke in de Gemeenschap worden 
toegepast, dan wel in overeenstemming zijn 
met de internationaal erkende normen die 
zijn vastgesteld in de richtsnoeren van de 
Codex Alimentarius, en stelt zij een lijst van 
deze landen op.

4. Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure erkent de Commissie de derde 
landen waarvan de productienormen en 
controleregelingen gelijkwaardig zijn aan 
die welke in de Gemeenschap worden 
toegepast, en rekening is gehouden met de 
richtsnoeren van de Codex Alimentarius 
CAC/GL 32, en stelt zij een lijst van deze 
landen op.

Motivering

Producten die onder biologisch etiket in de EU worden verkocht moeten voldoen aan normen 
die gelijkwaardig zijn aan die van de Gemeenschap. De richtsnoeren van de Codex 
Alimentarius genieten weliswaar de nodige internationale erkenning voor het uitwerken van 
juridische normen voor biologische productie. Maar zij zijn niet bindend, niet gedetailleerd 
en bieden geen waarborg voor gelijkwaardigheid met de communautaire verordening. 
Daarom zijn zij niet geschikt als erkenningscriterium voor de controles bij invoer.

Amendement 141
Artikel 27, lid 4, alinea 2 bis en 2 ter (nieuw)

De erkende controleorganisaties of -
autoriteiten verschaffen de 
evaluatierapporten die zijn uitgebracht 
door de accrediteringsinstelling of, al naar 
het geval, de autoriteit die bevoegd is tot 
regelmatige evaluatie ter plaatse,  het 
houden van toezicht en meerjarige 
beoordeling van hun activiteiten. Deze 
evaluatierapporten zullen op Internet 
woerden gepubliceerd. 
Aan de hand van deze evaluatierapporten 
zorgt de Commissie, bijgestaan door de 
lidstaten, voor een adequaat toezicht op de 
erkende controleorganisaties of -
autoriteiten, door hun erkenning 
regelmatig te hertoetsen. De aard van het 
toezicht wordt bepaald aan de hand van een 
risicoschatting van mogelijke 
onregelmatigheden of overtredingen van 
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deze verordening. 

Motivering

Het is van vitaal belang dat de burgers van de EU erop kunnen vertrouwen dat belangrijke 
biologische producten volgens de in de EU geldende regels zijn geproduceerd. Publicatie van 
het evaluatierapport geeft volledige transparantie wat het vertrouwen van de consument in 
biologische producten zal schragen.

Amendement 142
Artikel 27, lid 5 bis (nieuw)

 5 bis. De bevoegde nationale autoriteiten 
worden betrokken bij het proces van 
erkenning van inspectie- en 
certificatieorganisaties. Invoerende 
exploitanten zenden hun de certificaten 
van alle importactiviteiten toe en stellen 
een openbare communautaire database 
over import op.
De bevoegde nationale en communautaire 
autoriteiten kunnen ter plaatse 
willekeurige controles uitvoeren bij 
inspectie- en certificatieorganisaties. 

Motivering
De bevoegde nationale controleautoriteiten moeten nauwere samenwerking tot stand brengen 
zodat zij belangrijke informatie over invoer uit derde landen kunnen uitwisselen.

Amendement 143
Artikel 28, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten kunnen binnen hun 
grondgebied bijkomende specifieke regels 
toepassen voor biologische productie, op 
voorwaarde dat deze regels consistent zijn 
met de communautaire wetgeving en het 
in de handel brengen van producten die 
voldoen aan de vereisten zoals 
gedefinieerd in artikel 20, niet beperken.

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben bijkomende specifieke regels toe te passen voor 
de biologische landbouw, mits deze het in de handel brengen van biologische producten in de 
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interne markt niet beperken.

Amendement 144
Artikel 31, titel

Comité van beheer inzake de biologische 
productie

Comité van regelgeving en toetsing inzake 
de biologische productie

Amendement 145
Artikel 31, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité van beheer inzake de biologische 
productie (hierna “het comité” genoemd)

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité van regelgeving en toetsing inzake 
de biologische productie (hierna “het 
comité” genoemd)

Amendement 146
Artikel 31, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het comité zorgt voor regelmatig 
overleg en samenwerking met 
vertegenwoordigers van biologische 
producenten en consumenten om 
consequent te voldoen aan de doelen van de 
biologische productie zoals geformuleerd in 
artikel 3, door hen te betrekken bij 
actualisering en tenuitvoerlegging van 
adequate technieken die aansluiten bij de 
doelen en beginselen die zijn vastgelegd in 
Titel II van deze verordening.

Motivering

Aangezien dit voorstel voor een verordening weinig harmonisatievoorschriften bevat, moeten 
de diverse maatregelen die in het kader van de comitologieprocedure moeten worden 
genomen, niet aan een beheerscomité worden toevertrouwd, maar veeleer aan een 
regelgevend comité, waarin de lidstaten bij de besluitvorming betrokken worden.

In tegenstelling tot artikel 4 van Besluit 1999/468/EG voorziet artikel 5 niet in een termijn. 
Lid 3 moet dan ook worden geschrapt.

Deelname van de vertegenwoordigers van bioboeren aan het besluitvormingsproces is het 
werkelijk oorspronkelijke uitgangspunt en de vernieuwing in verband met de 
uitvoeringsmaatregelen van deze verordening: optimale werkmethoden en beproefde 
vernieuwende methoden kunnen het besluitvormingsproces dat onder verantwoordelijkheid 
van de Commissie moet worden opgezet als geheel slechts verrijken.
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Om deze verordening zo transparant mogelijk te maken moeten de bijlagen van verordening 
2092/91 worden behouden en moet de comitologieprocedure tot een minimum worden 
beperkt.

Amendement 147
Artikel 31, lid 2

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 bis, (1) -(4) en  7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing.

Motivering

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit van de Raad 2006/512/EG van 17 juli 2006. De 
regelgevingsprocedure met toetsing geeft de Commissie voldoende armslag voor goede 
bestuurspraktijk, met betrokkenheid van het Europees Parlement en de Raad. Er bestaat geen 
reden om een beheerscomité in te voeren. 

Amendement 148
Artikel 31, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van voorgenomen 
wijzigingen van de verordening via de 
comitologieprocedure en houdt rekening 
met het standpunt van het Parlement ter 
zake.

Motivering

Aangezien dit voorstel voor een verordening weinig harmonisatievoorschriften bevat, moeten 
de diverse maatregelen die in het kader van de comitologieprocedure moeten worden 
genomen, niet aan een beheerscomité worden toevertrouwd, maar veeleer aan een 
regelgevend comité, waarin de lidstaten bij de besluitvorming betrokken worden.

In tegenstelling tot artikel 4 van Besluit 1999/468/EG voorziet artikel 5 niet in een termijn. 
Lid 3 moet dan ook worden geschrapt.

Deelname van de vertegenwoordigers van bioboeren aan het besluitvormingsproces is het 
werkelijk oorspronkelijke uitgangspunt en de vernieuwing in verband met de 
uitvoeringsmaatregelen van deze verordening: optimale werkmethoden en beproefde 
vernieuwende methoden kunnen het besluitvormingsproces dat onder verantwoordelijkheid 
van de Commissie moet worden opgezet als geheel slechts verrijken.
Om deze verordening zo transparant mogelijk te maken moeten de bijlagen van verordening 
2092/91 worden behouden en moet de comitologieprocedure tot een minimum worden 
beperkt.
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Amendement 149
Artikel 31, lid 4

4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast overeenkomstig artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG.

Motivering

Aangezien dit voorstel voor een verordening weinig harmonisatievoorschriften bevat, moeten 
de diverse maatregelen die in het kader van de comitologieprocedure moeten worden 
genomen, niet aan een beheerscomité worden toevertrouwd, maar veeleer aan een 
regelgevend comité, waarin de lidstaten bij de besluitvorming betrokken worden.

In tegenstelling tot artikel 4 van Besluit 1999/468/EG voorziet artikel 5 niet in een termijn. 
Lid 3 moet dan ook worden geschrapt.

Deelname van de vertegenwoordigers van bioboeren aan het besluitvormingsproces is het 
werkelijk oorspronkelijke uitgangspunt en de vernieuwing in verband met de 
uitvoeringsmaatregelen van deze verordening: optimale werkmethoden en beproefde 
vernieuwende methoden kunnen het besluitvormingsproces dat onder verantwoordelijkheid 
van de Commissie moet worden opgezet als geheel slechts verrijken.
Om deze verordening zo transparant mogelijk te maken moeten de bijlagen van verordening 
2092/91 worden behouden en moet de comitologieprocedure tot een minimum worden 
beperkt.

Amendement 150
Artikel 31, alinea 1, letter a)

a) uitvoeringsbepalingen ten aanzien van 
de in titel III vastgestelde 
productievoorschriften, met name ten 
aanzien van de door landbouwers en 
andere producenten van biologische 
producten na te leven specifieke eisen en 
voorwaarden;

a) uitvoeringsbepalingen ten aanzien van 
de in titel III vastgestelde 
productievoorschriften, met name ten 
aanzien van de door landbouwers en 
andere producenten van biologische 
producten na te leven specifieke eisen en 
voorwaarden; zoals positieve lijsten van 
gewasinput, additieven, 
verwerkinghulpmiddelen en andere 
bestanddelen.

Motivering
De positieve lijst moet expliciet in deze regels worden vermeld.

Amendement 151
Bijlage II

– EU-BIOLOGISCH – BIOLOGISCH
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Motivering

Deze vermelding kan in zoverre verwarrend zijn voor de consument dat deze denkt dat het 
product afkomstig is uit de Europese Unie, terwijl  dat ook uit een derde land afkomstig kan 
zijn. Dit moet ook in de andere taalversies worden veranderd. 
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TOELICHTING

Een paradoxale situatie

Sinds de goedkeuring van verordening in 2092/91 heeft de biologische productie zich sterk 
verbreid. Toch maken deze bedrijven vandaag slechts 1,4% uit van het totale aantal 
landbouwbedrijven in de 25 lidstaten, en 3,6 van het landbouwareaal. Desondanks blijft de 
vraag van de consument stijgen, en wordt er in toenemende mate aan voldaan door ingevoerde 
producten. Dat zorgt dan weer voor nieuwe problemen, op het stuk van controle, certificatie 
en etikettering. 
De steun die de lidstaten geven aan de biologische landbouw krachtens het 
subsidiariteitsbeginsel verschilt trouwens zeer sterk van het ene land tot het andere. Daardoor 
ontstaan moeilijke situaties en concurrentieverstoringen voor de biologische producenten die 
de minste hulp krijgen.

Iedereen beweert wel de biologische landbouw te willen ontwikkelen, wat volledig strookt 
met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die de Europese Unie zich trouwens 
heeft gesteld in de Göteborg-agenda, maar om dat te doen zijn er twee verschillende soorten 
aanpak nodig, en die botsen vaak. De ene steunt voornamelijk op het uitvaardigen van 
duidelijke en eenvoudige normen, de markt en de vergemakkelijking van de vrijhandel, de 
andere op een meer territoriale, socio-culturele, identitaire visie van de biologische landbouw. 
Laten wij niet vergeten dat deze sector tot stand is gekomen dankzij de resolute actie van 
"pioniers" die geleidelijk autonome netwerken tot stand hebben gebracht.

Certificatie-, etiketterings- en controlesystemen zijn in hoge mate ontwikkeld door de 
biologische sector in samenwerking met landbouwers en consumenten. Daardoor is er 
vertrouwen ontstaan dat biologische productie rekening houdt met milieuvriendelijke 
methodes, dierwelzijn en voedselveiligheid en de maatschappij niet confronteert met de lasten 
van milieuverontreininging en een toenemend verlies aan biodiversiteit. 

Hoe kan men dan de biologische landbouw en het aandeel ervan in de productie en het 
voedselverbruik naar behoren ontwikkelen zonder de specifieke eigenschappen ervan in te 
kiem te smoren en zonder het vertrouwen dat de biologische landbouw vandaag geniet, te 
verzwakken?
Dat is de vraag die zich nu opdringt.

Waarom een nieuwe verordening?

In juni 2004 heeft de Commissie het Europees actieplan Biologische Landbouw goedgekeurd. 
In dit actieplan worden 21 maatregelen voorgesteld om de huidige ontwikkeling van de 
biologische landbouw te bevorderen. Het Europees Parlement heeft zich erover uitgesproken 
door met name meer voluntaristische en beter gefinancierde engagementen te eisen. 
Verscheidene van de maatregelen impliceren volgens de Commissie wijzigingen van 
Verordening (EEG) nr. 2092/91, met het oog op "het meer expliciet formuleren van de 
beginselen en doelstellingen van de biologische landbouw, het behoud van de integriteit van 
het inspectiesysteem, het overwinnen van de disfuncties van de interne markt, veroorzaakt 
door de privé-logo's en normen, het aanvullen en verbeteren van de normen, en het vergroten 
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van de doeltreffendheid van de bepalingen inzake invoer".
Maar de mensen die in de sector werkzaam zijn en de consumenten hebben een herziening 
verwacht met als resultaat een duidelijker wetgevingsstructuur, maar hebben geen herziening 
gewenst van zo'n omvang en zij maken zich terecht zorgen over de bedoeling van de 
Commissie om de regels te herdefiniëren en belanghebbenden en het Parlement alleen te 
raadplegen over het algemeen kader van de verordening  

Prijzenswaardige doelstellingen maar een betwistbare methodologie

Niemand betwist het belang van het opsmukken van een verordening die in de loop der jaren 
onduidelijk en ingewikkeld is geworden, en van het scheppen van orde in de afwijkingen. 
Toch heeft de wil van de Commissie en de Raad om voortvarend een herziening af te 
handelen die belangrijker is gebleken dan eerst aangekondigd, volgens een nieuwe 
methodologie, tot levendige protesten en grote ongerustheid geleid.

In tegenstelling tot eerdere raadplegingen over Verordening 2029/91 en de wijziging daarvan 
in 1998 waardoor de veestapel werd inbegrepen, heeft de Commissie besloten de bestaande 
bijlage te vervangen via uitvoeringregels waarover het Parlement niet is geraadpleegd. De 
Commissie is van mening dat de uitvoeringsregels van zuiver technische aard zijn en moeten 
worden vastgesteld volgens de comitologieprocedure.

Uw rapporteur is het oneens met deze interpretatie. De bestaande bijlagen hebben betrekking 
op wetgeving zoals de definitie van de positieve lijst van toegestane producten en methodes 
bij biologische landbouw. In het licht van het conflict dat tussen het Parlement en de 
Commissie in 1993 ontstond over de goedkeuring van GGO's in biologische landbouw via de 
comitologieprocedure en een bij het Europees Hof van Justitie aanhangig gemaakte zaak, is 
het raadzaam nieuwe geschillen te vermijden door adequate raadpleging. Uw rapporteur stelt 
dan ook in amendement 177 voor dat het Parlement wordt geraadpleegd over de 
uitvoeringsregels of het recht heeft - zoals de Raad - om een veto uit te spreken over de 
uitvoeringsregels als deze zijn goedgekeurd of gewijzigd. 

Essentiële punten om toe te lichten en te verbeteren

Wat de inhoud van de tekst betreft hebben verscheidene aspecten, ondanks de positieve 
vorderingen betreffende bijvoorbeeld het diervoeder voor de veefokkerij, van bij het begin 
vragen opgeroepen, en moeten er enkele zaken worden opgehelderd en duidelijke keuzes 
worden gemaakt:

- de definities van de beginselen en doelstellingen van de biologische landbouw zijn te 
algemeen en zouden op verschillende wijzen kunnen worden geïnterpreteerd als zij in de oude 
staat werden gelaten. Als wij het vertrouwen van de consument willen behouden hebben wij 
daarentegen duidelijke, precieze en veeleisende definities nodig.

- het toepassingsgebied sluit de collectieve restaurants en de niet-voedingsproducten uit, 
terwijl er op deze twee domeinen een toenemende vraag naar biologische producten is, 
waarop op georganiseerde wijze moet worden ingegaan. De nieuwe verordening zal 
daarentegen de aquacultuur en de sector van de biologische wijn omvatten, wat een 
uitstekende zaak is. Vele lidstaten zijn voorstander van het gebruik van biologische producten 
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die binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen, in publieke kantines, restaurants en 
de cateringsector; uw rapporteur sluit zich bij deze wens aan door in amendement 1 voor te 
stellen als rechtsgrondslag van de verordening zowel artikel 37 als artikel 95 van het Verdrag 
te noemen.

- het punt waarover de grootste polemiek is ontstaan is ongetwijfeld de nieuwe definitie van 
de aanvaardbare "flexibiliteit" ten opzichte van de verordening. Volgens het voorstel van de 
Commissie zou deze flexibiliteit afwijkingen in een minder strikte zin toestaan. Deze flexibele 
werkingssfeer staat in scherpe tegenstelling tot het voorstel van de Commissie om geen 
toestemming te geven voor de valorisatie van aanduidingen van het land van herkomst en 
voor specificaties van particuliere biologische normen die jarenlang gebruikt zijn als basis 
voor regionale, openbare of particuliere logo's die een bijdrage hebben geleverd aan het 
vertrouwen van de consument. Deze logo's veroorzaken geen verwarring bij de consument en 
geen ontwrichting van de interne markt zoals de Commissie beweert, maar zorgen voor een 
stimulans en een differentiatie van vraag en aanbod 

Als de etikettering en de reclame voor deze producten daadwerkelijk moet steunen op 
concrete en controleerbare elementen, is het niet denkbaar de netwerken die goed 
functioneren, met duidelijk geïdentificeerde producten, opnieuw in vraag te stellen ten gunste 
van een rekbare en weinig bekende verordening waarmee men het risico zou lopen het 
vertrouwen van de consument te schaden.

- het gebruik van fytosanitaire producten en met name veterinaire behandelingen, die tot nog 
toe verboden waren in de biologische landbouw, lijkt soepeler in het ontwerp van de nieuwe 
verordening. Welnu, dit is een zeer belangrijk aspect van het belang dat de verbruikers 
toekennen aan de biologische productiewijze;

- De verordening herinnert er gelukkig aan dat het gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen ten strengste verboden is bij de biologische productie. De huidige discussies in de 
Raad tonen echter aan dat er nog verwarring bestaat over definities van producten die 
gemaakt worden met of uit GGO's. De toekomstige voorschriften moeten biologische 
landbouwers de gelegenheid bieden zonder verontreiniging te produceren. De Commissie 
heeft geen blijk gegeven van de intentie een ontwerp op te stellen voor een 
gemeenschappelijk wettelijk kader dat de verontreiniging van landbouwbedrijven en 
producten door de gehele voedselketen heen, kan uitsluiten. 
Dan blijven er nog de middelen over die moeten worden ingezet om het voorzorgsbeginsel toe 
te passen in alle productiestadia en de regels om kwesties van coëxistentie en 
verantwoordelijkheid in geval van verontreiniging te regelen. 

- Ten slotte moet de verordening ernaar streven de onafhankelijkheid en de ernst van de 
controle- en certificatieorganisaties te verzekeren, en meer in het bijzonder de relaties met de 
importeurs en exploitanten in derde landen, door een duidelijk en betrouwbaar 
accreditatiesysteem dat verwijst naar de meest veeleisende normen ter zake. 

- Toch is het niet aanvaardbaar dat de vermelding EU-biologisch zonder verdere informatie 
over nationale of regionale herkomst van producten uit derde landen, zou worden toegelaten. 
De consument moet de afkomst van de biologische producten die hij koopt, kunnen 
achterhalen, ook als ze voldoen aan de Europese normen.
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De biologische landbouw een nieuw elan geven

De herziening van de Europese verordening inzake de biologische landbouw kan en moet de 
gelegenheid zijn om een echte stimulans te geven aan deze productiewijze, waarvan de 
verdiensten momenteel worden erkend, en waarnaar er in onze samenlevingen steeds meer 
vraag is. Op voorwaarde dat de noodzakelijke harmonisatie en verduidelijking niet ten nadele 
zijn van de veeleisendheid en het vertrouwen, de steunpilaren van de biologische landbouw!

Deze herziene verordening zal niet voldoende zijn om problemen op te lossen die even 
belangrijk, of zelfs belangrijker zijn dan de (nog zeer gebrekkige) steun ter bevordering van 
de biologische landbouw in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de 
structurering van de commercialiserings- en distributienetwerken en de uitwerking van prijzen 
die tegelijkertijd een goed inkomen opleveren voor de producent en betaalbaar zijn voor de 
consument.

De biologische landbouw is immers niet alleen een te ontwikkelen "nichemarkt", maar vooral 
een geïntegreerde aanpak van de landbouw in al zijn dimensies (economie en 
werkgelegenheid, gekoppeld aan het milieu, bodem, gezondheid,…), die een algemene 
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou moeten inspireren in de richting 
van een echt duurzame ontwikkeling. 
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COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

13.3.2007

De heer Neil Parish
Voorzitter
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van de 
Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische 
producten (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))1

Geachte heer Parish,

Bij schrijven van 29 november 2006 heeft de toenmalige voorzitter van uw commissie, de 
heer Joseph Daul, overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement de Commissie 
juridische zaken verzocht om te onderzoeken of de rechtsgrondslag van bovengenoemd 
Commissievoorstel geldig en juist is.

In zijn brief stelt de heer Daul de vraag of artikel 95 van het EG-Verdrag kan worden 
toegevoegd aan artikel 37 als juiste rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit. De 
Commissie juridische zaken behandelde dit punt op haar vergaderingen van 29/30 januari 
2007 en 26/27 februari 2007.

Relevante bepalingen in het EG-Verdrag

"Artikel 95

1. In afwijking van artikel 94 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende 
bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 14. De Raad 
stelt volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne 
markt betreffen.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije 
verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming 
uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle 
nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees 

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten 
te verwezenlijken.

4. Wanneer een lidstaat het, nadat de Raad of de Commissie een harmonisatiemaatregel heeft 
genomen, noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging 
vinden in gewichtige eisen als bedoeld in artikel 30 of verband houdend met de bescherming 
van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de redenen 
voor het handhaven ervan, kennis aan de Commissie.

5. Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of de 
Commissie noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe 
wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu of het 
arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat 
de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in 
kennis van de voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie 
de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan 
niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en lid 5 
bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar 
bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in 
kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden 
verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of 
te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld 
of er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.

8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde 
stelt op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter 
kennis van de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad 
moet voorstellen.

9. In afwijking van de procedure van de artikelen 226 en 227 kan de Commissie of een

lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij/hij meent dat een andere 
lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden.

10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een 
vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel 
30 bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan een 
communautaire toetsingsprocedure worden onderworpen."

"Artikel 37
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1. Teneinde de hoofdlijnen van een gemeenschappelijk landbouwbeleid uit te stippelen, roept 
de Commissie, zodra het Verdrag in werking is getreden, een conferentie van de lidstaten 
bijeen, om hun landbouwbeleid onderling te vergelijken met name door een overzicht op te 
stellen van hun middelen en behoeften.

2. Rekening houdend met de werkzaamheden van de in lid 1 bedoelde conferentie, doet de 
Commissie, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van dit Verdrag voorstellen inzake de totstandbrenging en de uitvoering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, daarbij inbegrepen de vervanging van de nationale 
organisaties door een van de in artikel 34, lid 1, genoemde vormen van gemeenschappelijke 
ordening, alsook de uitvoering van de in deze titel speciaal vermelde maatregelen.

Deze voorstellen dienen rekening te houden met de onderlinge samenhang tussen de in deze 
titel genoemde landbouwvraagstukken.

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement stelt de Raad, 
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, verordeningen of richtlijnen vast of geeft 
beschikkingen onverminderd de aanbevelingen die hij zou kunnen doen.

3. De in artikel 34, lid 1, genoemde gemeenschappelijke ordening kan overeenkomstig de 
bepalingen van het voorgaande lid door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen in de plaats worden gesteld van de nationale marktorganisaties:

a) indien de gemeenschappelijke ordening aan de lidstaten welke tegen deze maatregelen 
gekant zijn en zelf over een nationale organisatie voor de betrokken productie beschikken, 
gelijkwaardige waarborgen biedt inzake de werkgelegenheid en de levensstand van de 
betrokken producenten, met inachtneming van het ritme van de mogelijke aanpassing en van 
de noodzakelijke specialisatie, en

b) indien deze ordening aan het handelsverkeer binnen de Gemeenschap analoge voorwaarden 
waarborgt als op een nationale markt bestaan.

4. Wanneer voor bepaalde grondstoffen een gemeenschappelijke ordening in het leven wordt 
geroepen, voordat er reeds een gemeenschappelijke ordening voor de overeenkomstige 
verwerkte producten bestaat, mogen de betrokken grondstoffen, gebruikt voor de producten 
die voor uitvoer naar derde landen zijn bestemd, van buiten de Gemeenschap worden 
ingevoerd."

Inhoud van de ontwerpverordening

Met het voorstel voor een verordening inzake de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten wordt beoogd de doelstellingen, beginselen en voorschriften met 
betrekking tot de organische productie duidelijker te definiëren, teneinde een bijdrage te 
leveren aan de transparantie en het consumentenvertrouwen en de opvattingen over het begrip 
biologische productie op één lijn te brengen.

Zoals in overweging 2 van het voorstel duidelijk wordt gemaakt, "speelt de regelgeving 
inzake de biologische productie een steeds belangrijkere rol in het beleidskader voor de 
landbouw en hangt zij nauw samen met de ontwikkelingen op de landbouwmarkten".
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In het voorstel worden de volgende doelstellingen geformuleerd voor de biologische 
productie:
 bescherming van de belangen van de consument, waarborgen van het 

consumentenvertrouwen en voorkoming van misleidende etikettering;
 ontwikkeling van de biologische productie, rekening houdend met regionale verschillen in 

klimaat, landbouwomstandigheden en ontwikkelingsstadium van de biologische 
landbouw;

 een hoog beschermingsniveau voor het milieu, de biodiversiteit en de natuurlijke 
hulpbronnen;

 inachtneming van hoge normen voor het dierenwelzijn, waarin volledig recht wordt 
gedaan aan soortspecifieke behoeften.

Het onderwerp en de werkingssfeer van de verordening zijn:
 de productie, het in de handel brengen, de invoer, de uitvoer en de controle van 

biologische producten;
 het gebruik van vermeldingen die verwijzen naar de biologische productie in de 

etikettering en de reclame.

De verordening moet gaan gelden voor de volgende producten van de landbouw of de 
aquacultuur, wanneer het de bedoeling is deze producten als biologische producten in de 
handel te brengen:
 onverwerkte plantaardige en dierlijke producten en vee;
 verwerkte plantaardige en dierlijke producten die bestemd zijn voor menselijke 

consumptie ("verwerkte levensmiddelen");
 levende of onverwerkte producten van de aquacultuur;
 verwerkte producten van de aquacultuur die bestemd zijn voor menselijke consumptie;
 diervoeders.

De verordening zal echter niet gelden voor producten van jacht en visserij op in het wild 
levende dieren.

Met betrekking tot de etikettering van biologische producten bevat het verordeningsvoorstel 
een explicietere definitie van de huidige voorschriften inzake het gebruik van of verwijzingen 
naar de term "biologisch" en afleidingen, verkleinwoorden en vertalingen daarvan, teneinde 
de bescherming van de term "biologisch" in stand te houden.

De Commissie juridische zaken stelt echter vast dat de Landbouwcommissie een aantal 
amendementen heeft goedgekeurd waardoor het accent in het voorgestelde instrument anders 
komt te liggen en het sterker gaat om de totstandbrenging en de werking van de interne markt. 
Met name wordt door de amendementen het toepassingsgebied van de voorgestelde 
verordening uitgebreid met cateringactiviteiten, kantines, restaurants enz., hetgeen in 
combinatie met de bestaande bepalingen inzake etikettering, logo's en reclame duidelijke 
gevolgen heeft voor het zwaartepunt van het voorstel.

Beoordeling

Alle communautaire handelingen moeten gebaseerd zijn op een rechtsgrondslag die in het 
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Verdrag is vastgelegd (of in een ander wetsbesluit waaraan zij uitvoering bedoelen te geven). 
De rechtsgrondslag bakent de bevoegdheid van de Gemeenschap ratione materiae af en 
bepaalt hoe die bevoegdheid moet worden uitgeoefend, d.w.z. welk(e) instrument(en) 
mag/mogen worden gebruikt en welke besluitvormingsprocedure moet worden gevolgd.

Op grond van de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie is duidelijk dat de keuze van de 
rechtsgrondslag geen discretionaire bevoegdheid van de communautaire wetgever is, maar 
bepaald moet worden door objectieve factoren die zich lenen voor een rechtelijke toetsing1, 
zoals het doel en de inhoud van de maatregel in kwestie2. Verder dient het hoofddoel van een 
maatregel de doorslag te geven3.

Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie vormt een algemeen 
verdragsartikel een voldoende rechtsgrondslag, ook al wordt met de maatregel in kwestie op 
ondergeschikte wijze gestreefd naar een doel dat met een specifiek verdragsartikel wordt 
nagestreefd4. 

Wanneer een maatregel evenwel gelijktijdig verscheidene doelstellingen heeft die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zonder dat de ene doelstelling ten opzichte van de 
andere secundair en indirect is, moet de maatregel worden gebaseerd op de diverse relevante 
verdragsbepalingen5, tenzij dit onmogelijk is wegens de onverenigbaarheid van de in die 
bepalingen vastgestelde besluitvormingsprocedures6.

In het licht van het bovenstaande moet worden nagegaan of artikel 95 van het EG-Verdrag 
kan worden toegevoegd aan artikel 37 als juiste rechtsgrondslag voor het besluit in kwestie.

Zoals uit de analyse van de voorschriften van het wetgevingsvoorstel blijkt, hebben de door 
de Landbouwcommissie goedgekeurde amendementen geleid tot een verschuiving van het 
zwaartepunt in de richting van de totstandbrenging en werking van de interne markt.

Aangezien de procedures voor de aanneming van besluiten uit hoofde van de artikelen 37 en 
95 van het EG-Verdrag niet met elkaar verenigbaar zijn (het eerste artikel verwijst naar 
raadpleging van het Parlement en het tweede naar de in artikel 251 vermelde procedure, 
d.w.z. de medebeslissingsprocedure) is de Commissie juridische zaken van mening dat het uit 
juridisch oogpunt de voorkeur verdient dat het wetgevingsvoorstel uitsluitend op artikel 95 
van het EG-Verdrag wordt gebaseerd.

Conclusies

1 Zaak 45/86, Commissie/Raad, Jurispr. 1987, blz. 1439, punt 5.
2 Zaak C-300/89, Commissie/Raad, Jurispr. 1991, blz. I-287, punt 10, en Zaak C-42/97, Europees 
Parlement/Raad, Jurispr. 1999 blz. I-869, punt 36.
3 Zaak C-377/98, Nederland/Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2001, blz. I-7079, punt 27.
4 Zaak C-377/98, Nederland/Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2001, blz. I-7079, punten 27-28; Zaak C-
491/01 British American Tobacco (Investments) en Imperial Tobacco, Jurispr. 2002, blz.-I11453, punten 93-94.
5 Zaak C-165/87 Commissie/Raad, Jurispr. 1988, blz. 5545, punt 11.
6 Zie, bijvoorbeeld, Zaak C-300/89 Commissie/Raad, Jurispr. 1991, blz. I-2867, punten 17-21 (titaniumdioxide), 
Zaak C-388/01 Commissie/Raad, Jurispr. 2004, blz. I-4829, punt 59 en Zaak C-491/01 British American 
Tobacco, Jurispr. 2002, blz. I-11453, punten 103-111.
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Op haar vergadering van 27 februari 2007 besloot de Commissie juridische zaken daarom met 
algemene stemmen1 u aan te bevelen het voorstel voor een verordening uitsluitend op artikel 
95 van het EG-Verdrag te baseren.

Hoogachtend,

Giuseppe Gargani

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Giuseppe Gargani (voorzitter), Rainer Wieland en Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg  (ondervoorzitters), Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Eva 
Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jacques Toubon 
en  Jaroslav Zvěřina.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten
(COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Rapporteur voor advies: Roberto Musacchio

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie bevat twee ontwerpverordeningen, in de eerste wordt 
overwogen de biologische landbouw een nieuwe activiteitenkader te bieden door doelen en 
beginselen te actualiseren zodat de betekenis van deze sector op de interne markt wordt 
vergroot. In de tweede wordt, daar de geprogrammeerde tenuitvoerleggingstaken van de 
eerste zeer beperkt zijn, een tijdelijke aanpassing en vrijstelling tot 1 januari 2009 voorgesteld 
om de markt niet te verstoren en om eerlijke voorwaarden te waarborgen voor de handel met 
de marktdeelnemers en producenten uit derde landen die aan consumenten in de EU 
biologische producten leveren.

Het Commissievoorstel wordt met waardering begroet en het zal bijdragen tot de formulering 
van geharmoniseerde normen voor de biologische landbouw: in deze sector is de vraag van de 
consument de afgelopen jaren gestegen voornamelijk voor het leveren van producten aan 
kantines van instellingen volgens door particuliere en overheidsinstanties gestelde zeer strikte 
aanbestedingsvoorwaarden. Daarom moet het voorstel worden geïntegreerd door het 
toepassingsgebied uit te breiden tot deze sectoren.

Biologische producenten zijn echter niet alleen marktgericht bij het leveren van concurrerende 
en gewaardeerde producten in de voedsel- en de niet-voedselsector zoals textiel en 
schoonheidsproducten, hun voornaamste doel is waarborging van het behoud van aan de 
landbouw met het oog op duurzame ontwikkeling toegewezen areaal, zodat dit niet het 
slachtoffer kan worden van erosie, overstromingen en andere natuurrampen. Aldus kunnen 
zij, dankzij hun vaardigheden, hun kennis in verband met de beste alternatieven voor 
verbetering van de vruchtbaarheid van de grond en van het dierenwelzijn, concurrerende 
producten aanbieden en waarborgen dat de plattelandsontwikkeling in de EU op 
maatschappelijk verantwoorde wijze verloopt.
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Aldus vereist de vraag van de consument naar deze producten dat wordt voldaan aan 
kwaliteitsnormen die volstrekt afwijken van die voor andere producten die van oudsher door 
de landbouw worden geleverd. Volledige afwezigheid van bestrijdingsmiddelen en GGO is 
een wezenlijke eis: geen enkele onbedoelde verontreiniging mag worden geduld. De eco-
etikettering van biologische producten moet aansluiten op deze doelen. Een toepasbare 
drempel in verband met de aanwezigheid van GGO moet niet worden opgenomen: deze 
moeten koste wat het kost worden voorkomen wegens een mogelijk samengaan met andere 
landbouwsectoren waar GGO eventueel gedeeltelijk kunnen worden toegestaan of gebruikt. 
Ten slotte moeten kwaliteitscontrole en beoordeling van nieuwe of vernieuwende methoden 
tot waarborging van biologische certificering veeleer van toepassing zijn op gevestigde 
optimale werkmethoden waarbij producenten worden betrokken en in het kader waarvan zij 
regelmatig worden geraadpleegd, en op ISO 65/EN 45011 dan op verordening nr. 882/2004 
waarin de gebruikelijke controles worden vastgesteld, hoewel de Commissie zeer binnenkort 
waarschijnlijk op de laatste stand gebrachte uitzonderingsregelingen voorstelt die specifiek 
voor biologische productie zullen gelden.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) De biologische productie is een 
alomvattend systeem van landbouwbeheer 
en levensmiddelenproductie waarbij de beste 
praktijken op milieugebied worden 
gecombineerd met een hoog niveau van 
biodiversiteit, de instandhouding van 
natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van 
strenge normen op het gebied van 
dierenwelzijn en een productie die is 
afgestemd op de voorkeur van bepaalde 
consumenten voor producten die worden 
vervaardigd met natuurlijke stoffen en 
procédés. De biologische productie speelt 
aldus een tweeledige rol in de samenleving, 
omdat zij zorgt voor enerzijds een specifieke 
markt als antwoord op de vraag van de 
consument naar biologische producten en 
anderzijds collectieve voorzieningen die 

(1) De biologische productie is een 
alomvattend systeem van landbouwbeheer 
en levensmiddelenproductie waarbij de beste 
praktijken op milieugebied worden 
gecombineerd met een hoog niveau van 
biodiversiteit, de instandhouding van 
natuurlijke hulpbronnen en de toepassing 
van strenge normen op het gebied van 
dierenwelzijn en in het kader waarvan 
wordt getracht de vruchtbaarheid van de 
grond langs natuurlijke weg te verbeteren 
en te zorgen voor een productie die is 
afgestemd op de voorkeur van bepaalde 
consumenten voor producten die worden 
vervaardigd met natuurlijke stoffen en 
procédés. De biologische productie speelt 
aldus een aantal positieve rollen: zij zorgt 
niet alleen voor een specifieke markt als 

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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bijdragen tot de bescherming van het milieu 
en het dierenwelzijn, alsmede tot de 
plattelandsontwikkeling.

antwoord op de vraag van de consument 
naar biologische producten; maar zij levert 
collectieve voorzieningen die niet alleen 
beperkt blijven tot de voedselsector, maar 
ook en vooral draagt zij bij tot de 
bescherming van het milieu en het 
dierenwelzijn, alsmede tot de 
maatschappelijke plattelandsontwikkeling.

Motivering

Het voornaamste doel van biologische producenten is de natuurlijke vruchtbaarheid van de 
bodem te behouden door in milieu- en maatschappelijk opzicht optimale methoden toe te 
passen; overeenkomstig deze methoden kunnen zij een concurrerend product leveren en aldus 
voldoen aan een stijgende vraag van de consument.

Amendement 2
Overweging 2

(2) In de meeste lidstaten gaat de sector 
biologische landbouw er op vooruit. Vooral 
de consumentenvraag is de laatste jaren sterk 
gestegen. Verwacht mag worden dat de 
recente hervormingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij 
de nadruk ligt op marktgerichtheid en de 
levering van kwaliteitsproducten om te 
voldoen aan de consumentenvraag, de markt 
voor biologische producten verder zullen 
stimuleren. Tegen deze achtergrond speelt 
de regelgeving inzake de biologische 
productie een steeds belangrijkere rol in het 
beleidskader voor de landbouw en hangt zij 
nauw samen met de ontwikkelingen op de 
landbouwmarkten.

(2) In de meeste lidstaten gaat de sector 
biologische landbouw er op vooruit. Vooral 
de consumentenvraag is de laatste jaren sterk 
gestegen. Verwacht mag worden dat de 
recente hervormingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij 
de nadruk ligt op marktgerichtheid en de 
levering van kwaliteitsproducten om te 
voldoen aan de consumentenvraag, de markt 
voor biologische producten verder zullen 
stimuleren. Tegen deze achtergrond speelt 
de regelgeving inzake de biologische 
productie een steeds belangrijkere rol in het 
beleidskader voor de landbouw en hangt zij 
nauw samen met de ontwikkelingen op de 
landbouwmarkten en is zij gekoppeld aan 
bescherming en behoud van oppervlakten 
die bestemd zijn voor landbouwactiviteiten.

Motivering

Behoud van landbouwgronden en doelmatige ontwikkeling van oppervlakten die bestemd 
moeten worden voor biologische productie hangen nauw samen met verbetering van het 
beleid ten aanzien van de landbouwmarkten.

Amendement 3
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Iedere regelgeving en ieder beleid 
dat de Europese Unie op dit gebied 
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vaststelt, dient bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de biologische landbouw 
en de biologische productie, zoals 
gedefinieerd in deze verordening.
De biologische landbouw vervult een 
belangrijke rol in de tenuitvoerlegging van 
het beleid inzake duurzame ontwikkeling 
van de Europese Unie.

Motivering

De biologische productie kan niet los worden gezien van het beleid inzake duurzame 
ontwikkeling. In aansluiting op dit beleid moeten ook de andere beleidsvormen en andere 
regelgeving rekening houden met deze vorm van productie en mede mogelijk maken dat de 
nagestreefde doelstellingen worden bereikt.

Amendement 4
Overweging 3

(3) Het communautaire wettelijke kader 
voor de biologische productie moet 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 de als biologisch aangeduide 
producten. Voorts moet dit beleidskader 
ervoor zorgen dat deze sector verder kan 
evolueren in overeenstemming met de 
productie- en marktontwikkelingen.

(3) Het communautaire wettelijke kader 
voor de biologische productie moet 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 de als biologisch aangeduide 
producten. Voorts moet dit beleidskader 
ervoor zorgen dat deze sector verder kan 
evolueren in overeenstemming met de 
productie- en marktontwikkelingen alsmede 
duurzame milieuontwikkeling.

Motivering

Biologische productie kan worden bevorderd door vernieuwende wetgeving die niet alleen 
logisch aansluit op het marktbeleid, maar ook op duurzame ontwikkeling.

Amendement 5
Overweging 7

(7) Er moet een algemeen communautair 
regelgevend kader worden vastgesteld voor 
de biologische productie in de plantaardige 
en de dierlijke sector, dat ook voorschriften 
omvat voor de omschakeling en voor de 
productie van verwerkte levensmiddelen en 
van diervoeders. De bevoegdheid voor het 

(7) Er moet een algemeen communautair 
regelgevend kader worden vastgesteld voor 
de biologische productie in de plantaardige 
en de dierlijke sector, dat ook voorschriften 
omvat voor de omschakeling en voor de 
productie van verwerkte levensmiddelen en 
van diervoeders. De bevoegdheid voor het 
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vaststellen van bepalingen ter uitvoering van 
deze algemene regels en voor het 
goedkeuren van communautaire 
productievoorschriften voor de aquacultuur 
moet worden toevertrouwd aan de 
Commissie.

vaststellen van bepalingen ter uitvoering van 
deze algemene regels moet worden 
toevertrouwd aan de Commissie.

Motivering

Wegens de specifieke milieuproblematiek van de aquacultuur en de grote impact ervan op het 
milieu, mogen productievoorschriften voor de aquacultuur niet via de comitologieprocedure 
tot stand komen (zoals nu voorgesteld in artikel 10), maar moeten deze geheel aan de 
parlementaire controle worden onderworpen.

Amendement 6
Overweging 8

(8) De ontwikkeling van de biologische 
productie moet verder worden 
vergemakkelijkt, vooral door het gebruik 
van nieuwe technieken en stoffen die beter 
geschikt zijn voor de biologische productie, 
te stimuleren.

(8) De ontwikkeling van de biologische 
productie moet op basis van bestaande 
optimale werkmethoden verder worden 
vergemakkelijkt, vooral door het gebruik 
van nieuwe technieken en stoffen die beter 
geschikt zijn voor de biologische productie, 
te stimuleren.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het grote aantal experimenten dat de afgelopen jaren 
is uitgevoerd in verband met biologische landbouw, om de optimale werkmethoden te 
consolideren en niet in de laatste plaats aan nieuwe bioboeren groeiperspectieven op lange 
termijn te bieden.

Amendement 7
Overweging 9

(9) Genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO's) en producten die zijn geproduceerd 
met of door GGO’s, zijn onverenigbaar met 
het concept van de biologische productie en 
het beeld dat de consument heeft van 
biologische producten. Daarom mogen 
GGO's niet doelbewust worden gebruikt in 
de biologische landbouw of bij de 
verwerking van biologische producten.

(9) Genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO's) en producten die zijn geproduceerd 
met of met behulp van GGO’s, zijn 
onverenigbaar met de biologische productie 
en sluiten niet aan op het beeld dat de 
consument heeft van biologische producten. 
Daarom mogen GGO's niet doelbewust 
worden gebruikt in de biologische landbouw 
of bij de verwerking van biologische 
producten: ongewilde besmetting ten 
gevolge van het gelijktijdige bestaan van 
GGO- productieareaal moet worden 
voorkomen.
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Motivering

Het gebruik van GGO in zaden en producten moet in de biologische productie worden 
verboden. Besmetting kan het gevolg zijn van de gelijktijdige aanwezigheid van traditionele 
gewassen, indien GGO zelfs gedeeltelijk zijn toegestaan. Dit moet volkomen onmogelijk 
worden gemaakt om de biologische productie te beschermen en ervoor te zorgen dat de hoge 
kwaliteit waar zij voor staat door de consument ook in de toekomst nauwkeurig wordt 
waargenomen.

Amendement 8
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Het gebruik van synthetische 
gewasbeschermingsmiddelen is niet 
verenigbaar met biologische productie.

Motivering

Dit amendement spreekt voor zich en spoort met de overwegingen 10 tot en met 13, waarin 
sprake is van exclusief gebruik van hernieuwbare bronnen, meerjarige vruchtwisseling en 
verenigbaarheid van toevoeging van meststoffen met biologische productie.

Amendement 9
Overweging 16

(16) Bij de biologische veehouderij moeten 
hoge dierenwelzijnsnormen worden 
nageleefd en moet worden voldaan aan de 
soortspecifieke gedragsbehoeften van de 
dieren, terwijl het beheer op het gebied van 
de diergezondheid gericht moet zijn op de 
voorkoming van ziekten. Te dien aanzien 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de huisvesting van de dieren, de 
houderijpraktijken en de bezettingsdichtheid. 
Voorts moet bij de rassenkeuze de voorkeur 
worden gegeven aan traaggroeiende 
foklijnen en moet rekening worden 
gehouden met het vermogen van de dieren 
om zich aan te passen aan plaatselijke 
omstandigheden. De uitvoeringsbepalingen 
voor de veehouderij en de aquacultuur 
moeten ten minste voldoen aan de 
bepalingen van het Europees Verdrag ter 
bescherming van landbouwhuisdieren en de 
in aansluiting daarop vastgestelde 
aanbevelingen.

(16) Bij de biologische veehouderij moeten 
hoge dierenwelzijnsnormen worden 
nageleefd en moet worden voldaan aan de 
soortspecifieke gedragsbehoeften van de 
dieren, terwijl het beheer op het gebied van 
de diergezondheid gericht moet zijn op de 
voorkoming van ziekten. Te dien aanzien 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de huisvesting van de dieren, de 
houderijpraktijken en de bezettingsdichtheid. 
Voorts moet bij de rassenkeuze de voorkeur 
worden gegeven aan traaggroeiende 
foklijnen en moet rekening worden 
gehouden met het vermogen van de dieren 
om zich aan te passen aan plaatselijke 
omstandigheden. De uitvoeringsbepalingen 
voor de veehouderij moeten ten minste 
voldoen aan de bepalingen van het Europees 
Verdrag ter bescherming van 
landbouwhuisdieren en de in aansluiting 
daarop vastgestelde aanbevelingen.
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 7.

Amendement 10
Overweging 18

(18) In afwachting van de goedkeuring van 
de communautaire productievoorschriften 
voor de aquacultuur moeten de lidstaten de 
mogelijkheid hebben nationale normen toe 
te passen of, bij afwezigheid daarvan, 
particuliere normen die door de lidstaten 
zijn aanvaard of erkend. Om verstoringen 
van de interne markt te voorkomen moeten 
de lidstaten echter verplicht worden elkaars 
productienormen op dit gebied te erkennen.

Schrappen

Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 7.

Amendement 11
Overweging 19

(19) Verwerkte biologische producten 
moeten worden geproduceerd volgens 
verwerkingsmethodes waarbij gegarandeerd 
kan worden dat de biologische kenmerken 
en de vitale kwaliteiten van het product in 
alle stadia van de productieketen bewaard 
blijven.

(19) Verwerkte biologische producten 
moeten worden geproduceerd volgens 
verwerkingsmethodes waarbij gegarandeerd 
kan worden dat de biologische kenmerken 
en de vitale kwaliteiten van het product in 
alle stadia van de productieketen bewaard 
blijven. Doordat er de afgelopen jaren in de 
handel meer uit de aquacultuur afkomstige 
ingrediënten beschikbaar zijn gekomen, 
wordt bijgedragen tot verwezenlijking van 
dit doel.

Motivering

Doordat er op de markt steeds meer biologische ingrediënten beschikbaar zijn, wordt een 
bijdrage geleverd tot de hoge kwaliteit en de 'biologische integriteit' van producten in alle 
fasen van de productieketen.

Amendement 12
Overweging 25

(25) Omwille van de duidelijkheid op de 
hele communautaire markt moet een 

(25) Omwille van de duidelijkheid op de 
hele communautaire markt moet een 
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eenvoudige standaardaanduiding verplicht 
worden gesteld voor alle biologische 
producten die in de Gemeenschap worden 
geproduceerd, voor zover deze producten 
niet het communautaire logo voor 
biologische productie dragen. Deze 
aanduiding moet ook kunnen worden 
gebruikt voor uit derde landen ingevoerde 
biologische producten, maar zonder dat dit 
verplicht is.

eenvoudige standaardaanduiding verplicht 
worden gesteld voor alle biologische 
producten die in de Gemeenschap worden 
geproduceerd, voor zover deze producten 
niet het communautaire logo voor 
biologische productie dragen. Deze 
aanduiding moet ook kunnen worden 
gebruikt voor uit derde landen ingevoerde 
biologische producten.

Motivering

De mogelijkheid in verband met biologische producten te verwijzen naar normen van de 
Gemeenschap biedt aan detailhandelaren in en producenten van zulke producten in derde 
landen en aan de consument in de EU een kans en een waarborg.

Amendement 13
Overweging 28

(28) Om ervoor te zorgen dat biologische 
producten worden geproduceerd volgens de 
voorschriften van het communautaire 
wettelijke kader voor de biologische 
productie, moeten alle activiteiten die binnen 
de werkingssfeer van deze regelgeving 
vallen, in de hele productieketen worden 
gecontroleerd en in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van 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 dierenwelzijn1.
____________________
  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1. Rectificatie in PB L 
191 van 25.05.2004, blz. 1).

(28) Om ervoor te zorgen dat biologische 
producten worden geproduceerd volgens de 
voorschriften van het communautaire 
wettelijke kader voor de biologische 
productie, moeten alle activiteiten die binnen 
de werkingssfeer van deze regelgeving 
vallen, in de hele productieketen worden 
gecontroleerd op basis van ISO 65/EN 
45011, zoals deze in het kader van de 
accrediteringsnormen van de IFOAM 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements) specifiek is 
geformuleerd voor de biologische landbouw 
in de hele wereld.

Motivering

Verordening nr. 882/2004 is niet afgestemd op de specifieke en oorspronkelijke aard van de 
biologische productieketen en staat niet toe dat belanghebbenden volledig betrokken worden 
bij controleprocedures, een gebied waarop de bioboeren zelf daarentegen als eerste 
certificeringsmodellen in alle productiestadia hebben ingevoerd. Tenuitvoerlegging van de 
regels voor de traditionele landbouw zou, tenzij deze worden aangepast zoals wordt 
voorgesteld in artikel 63, lid 2 van verordening nr. 882/2004, betekenen dat biologische 
producten een onnodige toelatingsprocedure moeten doorlopen die lijkt op de procedure voor 
traditionele producten.
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Amendement 14
Overweging 36

(36) De nodige maatregelen ter uitvoering 
van deze verordening moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden1. 
Aangezien de regelgeving inzake de 
biologische productie een belangrijke rol 
speelt in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid omdat 
zij nauw samenhangt met de 
ontwikkelingen op de landbouwmarkten, is 
het wenselijk deze regelgeving af te 
stemmen op de bestaande wettelijke 
procedures voor het beheer van dit beleid. 
De bevoegdheid die uit hoofde van deze 
verordening wordt toevertrouwd aan de 
Commissie, moet daarom worden 
uitgeoefend in overeenstemming met de 
beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 
1999/486/EG,

(36) De nodige maatregelen ter uitvoering 
van deze verordening moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden1. 
Aangezien de regelgeving inzake de 
biologische productie een belangrijke 
fundamentele rol speelt in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
een duurzaam-milieubeleid, is het wenselijk 
dat belanghebbenden regelmatig worden 
geraadpleegd overeenkomstig het doel van 
deze verordening en in aansluiting op 
bestaande wettelijke procedures voor het 
beheer van dit beleid. De bevoegdheid die 
uit hoofde van deze verordening wordt 
toevertrouwd aan de Commissie, moet 
daarom worden uitgeoefend in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure van artikel 5 van 
Besluit 1999/486/EG,

Motivering

De oorspronkelijkheid van de biologische productie schuilt in de hoge mate van 
betrokkenheid van en het voortdurende overleg met de belanghebbenden. Hun betrokkenheid 
bij fundamentele wijzigingen van bestaande technieken en procedures vormt een positief 
aspect van de productieketen als geheel.

Amendement 15
Artikel 1, lid 1, letter a)

a) de productie, het in de handel brengen, de 
invoer, de uitvoer en de controle van 
biologische producten;

a) de productie, het in de handel brengen, de 
invoer, de uitvoer en de controle van 
biologische producten, met inbegrip van 
cateringactiviteiten, fabriekskantines, 
institutionele cateringactiviteiten, 
restaurants of andere soortgelijke 
voedselverstrekkingsdiensten;

Motivering

Een toenemend aantal mensen vraagt in kantines en bij particuliere cateringdiensten om 
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biologisch voedsel. De vraag naar biologische producten neemt voornamelijk toe in 
schoolkantines; deze functioneren aan de hand van heldere specificaties die zijn vastgelegd 
door particuliere en overheidsinstanties, en vertegenwoordigen in deze sector een aanzienlijk 
omzet op de interne markt.

Amendement 16
Artikel 1, lid 2, inleidende formule

Deze verordening is van toepassing op de 
volgende producten van de landbouw of de 
aquacultuur, wanneer het de bedoeling is 
deze producten als biologische producten in 
de handel te brengen:

Deze verordening is van toepassing op de 
volgende producten van de landbouw, 
wanneer het de bedoeling is deze producten 
als biologische producten in de handel te 
brengen:

Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 7.

Amendement 17
Artikel 1, lid 2, letter c)

c) levende of onverwerkte producten van de 
aquacultuur;

schrappen

Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 7.

Amendement 18
Artikel 1, lid 2, letter d)

d) verwerkte producten van de aquacultuur 
die bestemd zijn voor menselijke 
consumptie;

schrappen

Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 7.

Amendement 19
Artikel 1, lid 2, letter e) bis (nieuw)

e bis) textielproducten, cosmetica en andere 
non-food-producten;

Motivering

De in deze verordening vast te leggen voorschriften moeten eveneens gelden voor de non-
food-sectoren, met name schoonmaakmiddelen voor weefsels en schoonheidsproducten.
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Amendement 20
Artikel 1, lid 3, alinea 2

De verordening is niet van toepassing op 
cateringactiviteiten, fabriekskantines, 
institutionele cateringactiviteiten, 
restaurants of andere soortgelijke 
voedselverstrekkingsdiensten.

Schrappen

Motivering

Voor de motivering zie het amendement op artikel 1, lid 1, letter a); als genoemde sectoren 
worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de verordening zou schade worden 
berokkend aan producenten en detailhandelaren die, steeds als er vraag is, betrokken zijn bij 
de levering van biologische producten in alle voedselverstrekkingsdiensten.

Amendement 21
Artikel 2, letter b)

b) biologisch product: een landbouwproduct 
afkomstig van de biologische productie;

b) biologisch product: een landbouwproduct 
afkomstig van de biologische productie, 
waarin geen synthetische 
gewasbeschermingsmiddelen, GGO-
producten of voeding of ingrediënten die 
geheel of ten dele GGO's bevatten, worden 
gebruikt;

Motivering

Dit amendement versterkt de doelstelling van de biologische landbouw en helpt de consument 
het onderscheid te zien tussen conventionele producten en de hoogkwalitatieve producten van 
de biologische landbouw. 

Amendement 22
Artikel 2, letter e)

e) aquacultuur: de kweek of teelt van 
aquatische organismen, waarbij technieken 
worden gebruikt om de aangroei van de 
betrokken organismen te verhogen tot 
boven de natuurlijke capaciteiten van het 
milieu; deze organismen blijven in de 
gehele fase van de kweek of de teelt, tot en 
met de oogst, eigendom van een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon;

schrappen

Or. es
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 7.

Amendement 23
Artikel 2, letter m)

m) conformiteitsaanduiding: een aanduiding 
in de vorm van een merkteken, waaruit blijkt 
dat is voldaan aan een speciale reeks normen 
of andere normatieve documenten;

m) conformiteitsaanduiding: een aanduiding 
in de vorm van een merkteken, waaruit blijkt 
dat is voldaan aan de vereisten die 
voortvloeien uit een speciale reeks normen 
of andere normatieve documenten;

Motivering

Deze aangepaste formulering wil de definitie op een lijn brengen met de terminologie die 
gebruikt wordt voor Europese normen zoals EN ISO 9000 inzake en EN ISO 14000 inzake 
milieubeheer, waar conformiteit wordt omschreven als voldoen aan vereisten.

Amendement 24
Artikel 2, letter r)

r) door GGO’s geproduceerde producten: 
toevoegingsmiddelen voor levensmiddelen 
en diervoeders, smaakstoffen, vitamines, 
enzymen, technische hulpstoffen, bepaalde 
in diervoeding gebruikte producten (op 
grond van Richtlijn 82/471/EEG ), 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen 
en bodemverbeteraars, die zijn geproduceerd 
door een organisme te voeden met materiaal 
dat geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaat;

r) met behulp van GGO’s geproduceerde 
producten: toevoegingsmiddelen voor 
levensmiddelen en diervoeders (wijziging 
n.v.t. op de Nederlandse versie), 
smaakstoffen, vitamines, enzymen, 
technische hulpstoffen, bepaalde in 
diervoeding gebruikte producten (op grond 
van Richtlijn 82/471/EEG ), 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen 
en bodemverbeteraars, die zijn geproduceerd 
door een organisme te voeden met materiaal 
dat geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaat;

Motivering

Om coherent te blijven is het aangewezen om dezelfde definitie ("met behulp van" GGO's - in 
het Engels "produced with GMO" in plaats van "by") te hanteren als in overweging 16 van 
kaderverordening 1829/2003.

Amendement 25
Artikel 3, letter b)

b) Het produceren van levensmiddelen en 
andere landbouwproducten op een wijze die 
voldoet aan de vraag van de consument naar 
goederen die worden geproduceerd aan de 
hand van natuurlijke processen of processen 

b) Het produceren van levensmiddelen en 
andere landbouwproducten met inbegrip van 
non-food-producten die zouden kunnen 
voldoen aan de vraag van de consument naar 
goederen die worden geproduceerd aan de 
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die vergelijkbaar zijn met natuurlijke 
processen, en met natuurlijke stoffen.

hand van natuurlijke processen en met 
natuurlijke stoffen.

Motivering

Het hoofddoel van biologische producenten is behoud van duurzame natuurlijke grondstoffen: 
met gebruikmaking van adequate technieken, o.m. een duurzaam sociaal beleid, kunnen zij 
aan de consument de concurrerende producten leveren waar deze om vraagt. 
Productienormen en besluiten de biologische landbouw uit te breiden worden echter niet 
alleen door de vraag van de markt bepaald: een aanvullende factor is de bereidheid van de 
producenten steeds grotere oppervlakken te bestemmen voor de duurzame landbouw, 
waardoor het personeel zich op evenwichtige wijze kan ontwikkelen.

Amendement 26
Artikel 4, letters a), b) en c)

a) het gebruik van levende organismen en 
mechanische productiemethodes heeft de 
voorkeur boven het gebruik van 
synthetische materialen;

a) er worden enkel levende organismen en 
mechanische productiemethodes gebruikt; 
het gebruik van synthetische materialen en 
productiemethodes waarbij synthetische 
materialen worden gebruikt, is alleen in 
overeenstemming met artikel 16 toegestaan;

b) het gebruik van natuurlijke stoffen heeft 
de voorkeur boven het gebruik van door 
chemische synthese verkregen stoffen, die 
alleen zijn toegestaan wanneer natuurlijke 
stoffen niet in de handel verkrijgbaar zijn;

b) er worden enkel natuurlijke stoffen 
gebruikt; door chemische synthese 
verkregen stoffen zijn alleen toegestaan 
wanneer natuurlijke stoffen tijdelijk niet 
verkrijgbaar zijn en conform de afwijkingen 
waarin artikel 16 voorziet;

c) er mag geen gebruik worden gemaakt 
van GGO’s en producten die zijn 
geproduceerd met of door GGO’s, met 
uitzondering van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik;

c) er mag geen gebruik worden gemaakt van 
GGO’s en producten die zijn geproduceerd 
met of met behulp van GGO’s;

Motivering

De formulering van de punten a) en b) is onduidelijk en doet af aan deze principes. Zij moeten 
dan ook positiever worden geformuleerd, zonder evenwel de mogelijkheid te verbieden om 
een beroep te doen op synthetische materialen en niet-mechanische productiemethodes in 
ernstige gevallen en situaties waarin snel optreden vereist is en moet worden afgeweken van 
de principes en regels die voor de biologische productie gelden.
Om coherent te blijven met overweging 16 van kaderverordening 1829/2003 moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de definitie "geproduceerd met" en 
"geproduceerd door".
Omwille van de volledigheid mogen geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik niet 
buiten het toepassingsgebied van deze verordening worden gehouden. Vandaag de dag zijn er 
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tal van organische geneesmiddelen voor dieren op de markt en het ligt dan ook voor de hand 
om die te gebruiken in de biologische landbouw.

Amendement 27
Artikel 4, letter d bis) (nieuw)

d bis) biologische productie zorgt voor 
behoud van werkgelegenheid en schept ook 
nieuwe, stelt landbouwer en consument in 
staat om een sociaal contract aan te gaan 
voor duurzame praktijken, de productie en 
consumptie van 
kwaliteitsvoedingsmiddelen, alsook een 
combinatie van maatregelen inzake 
natuurbehoud, duurzame productie en 
lokale afzet;

Motivering

Uit de doelstellingen moet ook de integrerende rol van de biologische landbouw kunnen 
worden afgelezen, waarbij natuurbehoud en de productie van kwaliteit samengaan in een 
duidelijk omschreven productiesysteem.

Amendement 28
Artikel 4, letter d ter) (nieuw)

d ter) biologische productie moet garant 
staan voor kwaliteitsproducten, integriteit 
en traceerbaarheid in de hele voedselketen;

Motivering

Uit de doelstellingen moet ook de integrerende rol van biologische landbouw kunnen worden 
afgelezen, waarbij natuurbehoud en de productie van kwaliteit samengaan in een duidelijk 
omschreven productiesysteem.

Amendement 29
Artikel 5, letter c)

c) het gebruik van niet-hernieuwbare 
hulpbronnen en externe hulpbronnen wordt 
tot een minimum beperkt;

c) het gebruik van niet-hernieuwbare 
hulpbronnen en externe hulpbronnen wordt 
tot een minimum beperkt en biologische 
landbouwers dienen het gebruik van 
hernieuwbare hulpbronnen te bevorderen;

Motivering

Ligt geheel in de lijn van de doelstellingen van de biologische landbouw: nadelige gevolgen 
moeten worden voorkomen door biologische landbouwers de mogelijkheid te geven om 
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hoofdzakelijk hernieuwbare energieën te gebruiken.

Amendement 30
Artikel 5, letter n)

n) bij de aquacultuurproductie worden de 
negatieve gevolgen voor het aquatische 
milieu tot een minimum beperkt;

n) bij de aquacultuurproductie worden 
negatieve gevolgen voor het aquatische 
milieu voorkomen;

Motivering

Sluit aan op de doelen van de biologische productie: negatieve gevolgen moeten worden 
voorkomen.

Amendement 31
Artikel 7, lid 1, alinea's 2 en 3

Een landbouwbedrijf mag echter onder 
specifieke voorwaarden, die volgens de in 
artikel 31, lid 2, bedoelde procedure moeten 
worden vastgesteld, worden opgedeeld in 
duidelijk gescheiden eenheden die niet 
allemaal volgens de beginselen van de 
biologische productie worden beheerd.
Wanneer overeenkomstig de tweede alinea 
niet een heel landbouwbedrijf wordt 
gebruikt voor biologische productie, moet 
de landbouwer de grond, de dieren en de 
producten die voor de biologische productie 
worden gebruikt, gescheiden houden van 
de rest en de nodige registers bijhouden om 
die scheiding te kunnen aantonen.

Motivering

Opdeling van een landbouwbedrijf in een gedeelte dat in overeenstemming met deze 
verordening wordt beheerd en een conventioneel gedeelte, kan niet worden aanvaard, daar 
fraude zeer moeilijk zou kunnen worden voorkomen.

Amendement 32
Artikel 7, lid 1, alinea 2

Een landbouwbedrijf mag echter onder 
specifieke voorwaarden, die volgens de in 
artikel 31, lid 2, bedoelde procedure moeten 
worden vastgesteld, worden opgedeeld in 
duidelijk gescheiden eenheden die niet 
allemaal volgens de beginselen van de 

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst



PE 380.703v03-00 88/102 RR\658237NL.doc

NL

biologische productie worden beheerd.

Amendement 33
Artikel 7, lid 2

2. Landbouwers mogen geen GGO’s of met 
GGO’s geproduceerde producten gebruiken 
als zij op basis van de informatie in de 
etikettering van het product of van enig 
ander begeleidend document op de hoogte 
zouden moeten zijn van de aanwezigheid 
daarvan.

2. Landbouwers mogen geen GGO’s of met 
of met behulp van GGO’s geproduceerde 
producten gebruiken.

Mededelingen op de etiketten bij producten 
of te gebruiken ingrediënten of andere 
begeleidende documenten die op enigerlei 
wijze de aanwezigheid van een GGO 
aantonen, zijn niet adequaat voor de 
waarborging van de kwaliteit van 
biologische producten en moeten daarom 
worden vermeden;

Wanneer landbouwers van derden gekochte 
producten gebruiken om biologische 
levensmiddelen en diervoeders te 
produceren, moeten zij van de verkoper 
verlangen dat deze bevestigt dat de 
geleverde producten niet door GGO’s zijn 
geproduceerd.

Wanneer landbouwers of andere 
leveranciers van biologische producten van 
derden gekochte producten gebruiken om 
biologische levensmiddelen en diervoeders 
te produceren, moeten zij van de verkoper 
verlangen dat deze schriftelijk bevestigt dat 
de geleverde producten niet geheel of 
gedeeltelijk door GGO’s zijn geproduceerd 
en geen GGO's bevatten..
In geval van accidentele of technisch 
onvermijdbare besmetting met GGO's 
moeten de marktdeelnemers aantonen dat 
zij alles in het werk hebben gesteld om de 
besmetting te voorkomen.

Motivering

Gezien hun oorspronkelijkheid en verscheidenheid in vergelijking met andere producten, 
kunnen biologische producten niet worden geharmoniseerd met de eis die voor traditionele 
producten geldt, namelijk dat er een drempel wordt gespecificeerd voor (zelfs zeer geringe) 
moedwillige besmetting met GGO. Voor biologische producten moeten geen marges worden 
toegestaan; zij moeten vrij zijn van GGO.
Er moeten echter ook garanties worden geëist wanneer producten van derden worden 
gekocht.
Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels 
voldoet.

Amendement 34
Artikel 9, letter b), punt v)
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v) biologisch vee moet apart worden 
gehouden van ander vee, ofwel gemakkelijk 
van ander vee te scheiden zijn;

v) biologisch vee moet apart worden 
gehouden van ander vee;

Motivering

Het geschrapte zinsdeel is een contradictie: in de praktijk kan vee het hele leven lang "niet 
gescheiden" blijven.

Amendement 35
Artikel 13, lid 4, alinea 2

Wanneer diervoederfabrikanten van derden 
gekochte ingrediënten en 
toevoegingsmiddelen gebruiken om 
diervoeders voor biologisch vee te 
produceren, verlangen zij van de verkoper 
dat deze bevestigt dat de geleverde 
producten niet door GGO’s zijn 
geproduceerd.

Wanneer diervoederfabrikanten van derden 
gekochte ingrediënten en 
toevoegingsmiddelen gebruiken om 
diervoeders voor biologisch vee te 
produceren, moet de verkoper op verzoek 
van de diervoederfabrikant schriftelijk 
bevestigen dat de geleverde producten niet 
geheel of gedeeltelijk met of met behulp 
van GGO’s zijn geproduceerd.

Motivering

Gezien hun oorspronkelijkheid en verscheidenheid in vergelijking met andere producten, 
kunnen biologische producten niet worden geharmoniseerd met de eis die voor traditionele 
producten geldt, namelijk dat er een drempel wordt gespecificeerd voor (zelfs zeer geringe) 
moedwillige besmetting met GGO. Voor biologische producten moeten geen marges worden 
toegestaan; zij moeten vrij zijn van GGO.
Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels 
voldoet (zie artikel 7, lid 2).
Als er in de biologische landbouw geen GGO-producten mogen worden gebruikt, dan moet de 
gebruiker verplicht worden om een document te verlangen waarin bevestigd wordt dat er 
geen GGO's zijn gebruikt en moet de leverancier verplicht zijn om dit document verstrekken.

Amendement 36
Artikel 14, lid 3, alinea 2

Wanneer verwerkers van derden gekochte 
ingrediënten en technische hulpstoffen 
gebruiken om biologische levensmiddelen of 
diervoeders te produceren, verlangen zij van 
de verkoper dat deze bevestigt dat de 
geleverde producten niet door GGO’s zijn 
geproduceerd.

Wanneer verwerkers van derden gekochte 
ingrediënten en technische hulpstoffen 
gebruiken om biologische levensmiddelen of 
diervoeders te produceren, moet de verkoper 
op verzoek van de verwerker schriftelijk 
bevestigen dat de geleverde producten niet 
met of met behulp van GGO’s zijn 
geproduceerd.
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Motivering

Als er in de biologische landbouw geen GGO-producten mogen worden gebruikt, dan moet de 
gebruiker verplicht worden om een document te verlangen waarin bevestigd wordt dat er 
geen GGO's zijn gebruikt en moet de leverancier verplicht zijn om dit document verstrekken.
Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels 
voldoet (zie hierboven).

Amendement 37
Artikel 14, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten mogen stringentere 
voorschriften voor de productie van 
verwerkte levensmiddelen handhaven of 
invoeren, mits zij in overeenstemming zijn 
met de communautaire regelgeving en het 
vrije verkeer van producten die aan deze 
verordening voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Motivering

De lidstaten moeten striktere voorschriften voor de productie van verwerkte levensmiddelen 
in de biologische productie kunnen opleggen. Dit is belangrijk voor de concurrentiepositie 
van meer ethische producten en biedt de consument een ruimere keuze aan biologische 
producten.

Amendement 38
Artikel 15, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten mogen stringentere 
voorschriften voor het gebruik van 
bepaalde producten en stoffen in geval van 
verwerking handhaven of invoeren, mits zij 
in overeenstemming zijn met de 
communautaire regelgeving en het vrije 
verkeer van producten die aan deze 
verordening voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Motivering

De lidstaten moeten striktere voorschriften voor het gebruik van bepaalde producten en 
stoffen in de biologische productie kunnen opleggen. Dit is belangrijk voor de 
concurrentiepositie van meer ethische producten en biedt de consument een ruimere keuze 
aan biologische producten.
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Amendement 39
Artikel 16, titel en leden 1, 2 en 2 bis (nieuw)

Minder restrictieve productievoorschriften Tijdelijke afwijkingen van de 
productievoorschriften

1. Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure, en met inachtneming van de in 
lid 2 vastgestelde voorwaarden en de in titel 
II vastgestelde doelstellingen en beginselen 
kan de Commissie uitzonderingen op de in 
de hoofdstukken 1 tot en met 3 vastgestelde 
productievoorschriften toestaan.
2. De in lid 1 bedoelde uitzonderingen 
moeten tot een minimum beperkt blijven en 
mogen alleen in de volgende gevallen 
worden toegestaan:

2. In overeenstemming met de in titel II 
vastgestelde doelstellingen en beginselen 
moeten uitzonderingen tot een minimum 
beperkt blijven en mogen deze alleen 
tijdelijk in de volgende gevallen worden 
toegestaan:

a) wanneer zij nodig zijn om 
landbouwbedrijven die met biologische 
productie beginnen, in staat te stellen 
levensvatbaar te worden, met name 
wanneer het bedrijven betreft in gebieden 
waar de biologische productie zich nog in 
het beginstadium van ontwikkeling bevindt;

a) wanneer tijdelijke maatregelen nodig zijn 
om de biologische productie te kunnen 
voortzetten of opnieuw te kunnen opstarten 
in geval van overmacht of ingeval de 
gewassen of de levensvatbaarheid van het 
landbouwbedrijf ernstig worden bedreigd;

b) wanneer zij nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat de biologische productie kan 
worden gehandhaafd op bedrijven die 
geconfronteerd worden met klimatologische, 
geografische of structurele beperkingen; 

b) wanneer zij nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat de biologische productie kan 
worden gehandhaafd op bedrijven die 
geconfronteerd worden met belangrijke 
geografische of economische beperkingen 
die de levensvatbaarheid van het 
landbouwbedrijf bedreigen; 

b bis) wanneer beperkingen en 
verplichtingen in verband met de 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier worden opgelegd op basis van 
communautaire regelgeving;

c) wanneer zij nodig zijn om de toegang tot 
diervoeders, zaaigoed en vegetatief 
teeltmateriaal, levende dieren en andere 
landbouwproductiemiddelen te garanderen, 
wanneer dergelijke productiemiddelen niet 
in de handel verkrijgbaar zijn in biologische 

c) wanneer zij nodig zijn om de toegang tot 
diervoeders, zaaigoed en vegetatief 
teeltmateriaal, levende dieren en andere 
landbouwproductiemiddelen te garanderen, 
wanneer dergelijke productiemiddelen niet 
in de handel verkrijgbaar zijn in biologische 
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vorm;

d) wanneer zij nodig zijn om de toegang tot 
ingrediënten van agrarische oorsprong te 
garanderen, wanneer dergelijke ingrediënten 
niet in de handel verkrijgbaar zijn in 
biologische vorm;

e) wanneer zij nodig zijn om specifieke 
problemen op te lossen die verband houden 
met het beheer van biologisch vee;

f) wanneer zij nodig zijn om de voortzetting 
te garanderen van de productie van 
traditionele levensmiddelen die ten minste 
een generatie lang bekend zijn;

g) wanneer tijdelijke maatregelen nodig zijn 
om de biologische productie voort te zetten 
of opnieuw op te zetten in het geval van een 
ramp;

h) wanneer beperkingen en verplichtingen 
in verband met de bescherming van de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
worden opgelegd op basis van 
communautaire regelgeving.

vorm;

d) wanneer zij nodig zijn om de toegang tot 
ingrediënten van agrarische oorsprong te 
garanderen, wanneer dergelijke ingrediënten 
niet in de handel verkrijgbaar zijn in 
biologische vorm;

e) wanneer zij nodig zijn om specifieke 
problemen op te lossen die verband houden 
met het beheer van biologisch vee;

f) wanneer zij nodig zijn om de voortzetting 
te garanderen van de productie van 
traditionele levensmiddelen die ten minste 
een generatie lang bekend zijn;

g) wanneer tijdelijke maatregelen nodig zijn 
om de biologische productie voort te zetten 
of opnieuw op te zetten in het geval van een 
ramp;

2 bis. Iedere overeenkomstig lid 2 
toegepaste tijdelijke afwijking moet 
onverwijld worden gemeld aan de bevoegde 
autoriteiten of de controle- en 
certificeringsorganisatie of -organisaties 
van de lidstaat van de producent.
In de mededeling moeten duidelijk en in 
detail de ontstane situatie worden 
beschreven, alsook de genomen 
maatregelen, de duur ervan en de 
materialen, ingrediënten en andere 
middelen die worden ingezet om de situatie 
het hoofd te bieden en te verhelpen.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat of 
de controle- en certificeringsorganisatie of 
-organisaties brengen hierover zo spoedig 
mogelijk advies uit en stellen de producent 
er onverwijld van in kennis.
Indien een of meer van de door de 
producent genomen maatregelen worden 
aangevochten, stellen de bevoegde 
autoriteiten of controleorganisaties 
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alternatieven voor die zij beter geschikt 
achten voor de situatie zoals deze 
beschreven is.
Er volgt zo spoedig mogelijk een controle 
overeenkomstig de bepalingen van titel V 
van deze verordening.

Or. fr

Motivering

Verscheidene maatregelen en bepalingen zijn overbodig en hebben betrekking op gevallen 
(zoals omschakeling) waar vanzelfsprekend tijdelijk enige flexibiliteit nodig is.
De voorwaarden voor een flexibele toepassing van de voorschriften voor de biologische 
landbouw moeten ook volgens prioriteit worden gerangschikt en ook beperkt.
Enkel een aantal specifieke maatregelen moeten onder de comitologieprocedure vallen.
Ten slotte moeten eventuele afwijkingen van de voorschriften voor de biologische landbouw 
worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, inclusief de certificeringsinstanties, en voorts 
moeten de controleorganisaties het actieplan dat de landbouwer voorstelt om de bijzondere 
situatie waarmee hij geconfronteerd wordt, aan te pakken, ter plaatse evalueren en 
controleren.

Amendement 40
Artikel 17, lid 3

3. De termen van bijlage I en de afleidingen 
of verkleinwoorden daarvan, individueel of 
in combinatie, mogen niet worden gebruikt 
voor een product met een etiket waarop is 
vermeld dat het GGO’s bevat, uit GGO’s 
bestaat, of met GGO's is geproduceerd.

3. De termen van bijlage I en de afleidingen 
of verkleinwoorden daarvan, individueel of 
in combinatie, worden niet gebruikt voor 
een product met een etiket waarop is 
vermeld dat het GGO’s bevat, uit GGO’s 
bestaat, of met of met behulp van GGO's is 
geproduceerd of indien wordt aangetoond 
dat product, ingrediënt of voedsel door 
GGO zijn besmet.

Motivering

Biologische producenten en consumenten dringen erop aan dat geen misleidende of onjuiste 
boodschappen worden verstrekt over de opzettelijke of toevallige aanwezigheid van GGO in 
biologische producten, die bovendien moeten worden beschermd tegen de aanwezigheid 
hiervan.
Om coherent te blijven met overweging 16 van kaderverordening 1829/2003 moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de definitie "geproduceerd met" en 
"geproduceerd door".
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Amendement 41
Artikel 17, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. In deze verordening is de 
etiketteringsdrempel zoals vastgesteld in 
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 milieu1 niet van toepassing.
__________
1 PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1, Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1830/2003 (PB L 
268 van 18.10.2003, blz. 24.)

Motivering

Benadrukt de motivering bij artikel 17, lid 3 door de karakteristieke aard van biologische 
producten te waarborgen en te eisen dat deze volstrekt vrij zijn van GGO.

Amendement 42
Artikel 18, lid 4

4. Voor uit derde landen ingevoerde 
producten is het gebruik van de in lid 1 
bedoelde aanduidingen facultatief.

4. Voor uit derde landen ingevoerde 
producten moet het gebruik van de in lid 1 
bedoelde aanduidingen worden 
aangemoedigd om te voorkomen dat de 
Europese consument in zijn/haar keuze en 
begrip wordt misleid.

Motivering

Evenals in overweging 28 is het de bedoeling biologische producenten uit derde landen in de 
gelegenheid te stellen te voldoen aan alle EU-normen, door aan te tonen dat in hun land 
gelijkwaardige gecertificeerde productietechnieken zijn toegepast.

Amendement 43
Artikel 21

Specifieke etiketteringsvoorschriften Specifieke etiketteringsvoorschriften voor 
landbouwbedrijven die met biologische 
landbouw beginnen
Het is ten stelligste verboden om de term 
"biologische landbouw" te gebruiken. 
Alleen de omschrijving "bedrijf in 
omschakeling op biologische landbouw" 
mag worden gebruikt.
De omschrijving "bedrijf in omschakeling 
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op biologische landbouw" mag pas vanaf 
het tweede jaar van de omschakelingsfase 
worden gebruikt na advies van de bevoegde 
autoriteiten of controleorganisaties.

De Commissie stelt volgens de in artikel 31, 
lid 2, bedoelde procedure specifieke 
etiketteringsvoorschriften vast die van 
toepassing zijn op biologisch diervoeder en 
op producten van oorsprong uit bedrijven in 
omschakeling. 

De Commissie stelt volgens de in artikel 31, 
lid 2, bedoelde procedure andere dan de in 
de vorige alinea's bedoelde specifieke 
etiketteringsbepalingen vast die van 
toepassing zijn op biologisch diervoeder en 
op producten van oorsprong uit bedrijven in 
omschakeling. 

Motivering

Wezenlijke etiketteringsvoorschriften voor producten van bedrijven in omschakeling op 
biologische landbouw mogen niet onder de comitologieprocedure vallen, behalve specifieke 
voorschriften, die dan ook in de onderhavige verordening moeten worden vastgesteld. In 
artikel 5, lid 5, letter b, van verordening (EEG) 2092/91 staat dat een omschakelingsperiode 
van ten minste twaalf maanden vóór de oogst in acht moet worden genomen.

Amendement 44
Artikel 22, lid 1

1. De lidstaten zetten overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening (EG) nr. 882/2004 
een controlesysteem op dat van toepassing is 
op de in artikel 1, lid 3, van de onderhavige 
verordening genoemde activiteiten.

1. De lidstaten zetten een controlesysteem 
op dat in alle stadia van de biologische 
keten overeenkomstig ISO 65/EN 45011 die 
in de accrediteringsnormen van de IFOAM 
specifiek voor de mondiale biologische 
landbouw is ontwikkeld van toepassing is op 
de in artikel 1, lid 3 genoemde activiteiten.

Motivering

Het controlesysteem van verordening nr. 882/2004 is niet het meest geschikt om ervoor te 
zorgen dat voor biologische producten andere kwaliteitsnormen gelden: de bepaling inzake 
de regelmaat waarmee controles worden uitgevoerd en de aan de bevoegde instanties 
toegewezen taken zijn nuttig, maar het uitgangspunt moet zijn de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van de normen van ISO richtsnoer 65/45011.

Amendement 45
Artikel 22, lid 5

5. Erkende controleorganisaties verlenen de 
bevoegde autoriteit toegang tot hun kantoren 
en installaties en geven alle informatie en 
hulp die de bevoegde autoriteit nodig acht 
om aan de krachtens dit artikel op haar 
rustende verplichtingen te voldoen.

5. Erkende controleorganisaties en 
vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden in kwestie die volledig bij 
dit proces moeten worden betrokken, 
werken samen met de bevoegde autoriteit, 
verlenen toegang tot hun kantoren en 
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installaties en geven alle informatie en hulp 
die de bevoegde autoriteit nodig acht om aan 
de krachtens dit artikel op haar rustende 
verplichtingen te voldoen.

Motivering

Wijst met het oog op de doorzichtigheid op de betekenis van deelname aan het proces van 
besluitvorming en controle en eveneens wordt rekening gehouden met de optimale 
werkmethoden die bioboeren de afgelopen jaren hebben toegepast.

Amendement 46
Artikel 24, lid 3, alinea 3

Retributies die worden aangerekend voor het 
afgeven van het certificaat of de 
conformiteitsaanduiding, moeten redelijk 
zijn.

Retributies die worden aangerekend voor het 
afgeven van het certificaat of de 
conformiteitsaanduiding, moeten de kosten 
van de controles en de afgifte van het 
certificaat of de conformiteitsaanduiding 
dekken.

Motivering

Duidelijk specificeren welke kosten gedekt worden, zal ervoor zorgen  dat de retributies niet 
buitensporig hoog worden.

Amendement 47
Artikel 24, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Er worden regelmatig hoorzittingen 
van belanghebbenden georganiseerd om de 
belangrijke rol te erkennen en onder de 
aandacht te brengen die de bioboeren 
spelen in het besluitvormings- en 
certificeringsproces.

Motivering

Er moeten manieren worden gevonden om ervoor te zorgen dat bioboeren voortdurend 
betrokken zijn bij besluitvorming en nieuwe methoden in verband met het 
certificeringsprocessen: de controle-instanties van de Commissie en de bevoegde nationale 
instanties moeten in overweging nemen dat zij hebben aangetoond in staat te zijn 
geloofwaardige, vernieuwende systemen voor zelfcertificering op te zetten.



RR\658237NL.doc 97/102 PE 380.703v03-00

NL

Amendement 48
Artikel 26

De bevoegde autoriteiten en de 
controleorganisaties moeten desgevraagd, 
wanneer dat gerechtvaardigd is op grond van 
de noodzaak om te garanderen dat een 
product overeenkomstig deze verordening is 
geproduceerd, met andere bevoegde 
autoriteiten en controleorganisaties relevante 
informatie over de resultaten van hun 
controles uitwisselen. Zij kunnen die 
informatie ook op eigen initiatief 
uitwisselen.

De bevoegde autoriteiten, de nationale en 
Europese vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden die betrokken zijn bij de 
besluitvorming en de controleorganisaties 
moeten desgevraagd, wanneer dat 
gerechtvaardigd is op grond van de 
noodzaak om te garanderen dat een product 
overeenkomstig deze verordening is 
geproduceerd, met andere bevoegde 
autoriteiten en controleorganisaties relevante 
informatie over de resultaten van hun 
controles uitwisselen. Zij kunnen die 
informatie ook op eigen initiatief 
uitwisselen.

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op artikel 24 tot waarborging van actieve deelname 
en betrokkenheid van boeren met gebruikmaking van hun specifieke kennis.

Amendement 49
Artikel 28, alinea 1 bis (nieuw)

 De lidstaten mogen in verband met de 
voorschriften van de artikelen 9 en 10 
stringentere voorschriften voor dieren en 
dierlijke producten handhaven of invoeren, 
mits zij in overeenstemming zijn met de 
communautaire regelgeving en het vrije 
verkeer van producten die aan deze 
verordening voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Motivering

De huidige grote verscheidenheid aan praktijken voor de organische productie van dieren in 
de lidstaten vereist dat de lidstaten stringentere voorschriften moeten kunnen vaststellen voor 
dieren en dierlijke producten die op hun grondgebied worden geproduceerd.

Voorts lijkt het alleen maar redelijk dat het beginsel van minimumnormen dat de Commissie 
in haar communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 
(2006/2046(INI) hanteert, ook geldt voor het welzijn van dieren in de biologische productie.

Amendement 50
Artikel 31
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Comité van beheer inzake de biologische 
productie

Regelgevend comité inzake de biologische 
productie

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité van beheer inzake de biologische 
productie (hierna “het comité” genoemd)

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Regelgevend comité inzake de biologische 
productie (hierna “het comité” genoemd)

1 bis. Het comité zorgt voor regelmatig 
overleg en samenwerking met 
vertegenwoordigers van biologische 
producenten en consumenten om 
consequent te voldoen aan de doelen van de 
biologische landbouw zoals geformuleerd 
in artikel 3, door hen te betrekken bij 
actualisering en tenuitvoerlegging van 
adequate technieken die aansluiten bij de 
doelen en beginselen die zijn vastgelegd in 
Titel II van deze verordening.
1 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de bijlagen I t/m VII van Verordening 
(EG) nr. 2092/61 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG  
van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG  
van toepassing.

2 bis. De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van voorgenomen 
wijzigingen van de verordening via de 
comitologieprocedure en houdt rekening 
met het standpunt van het Parlement ter 
zake.

3. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.
4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast overeenkomstig artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG.

Motivering

Aangezien dit voorstel voor een verordening weinig harmonisatievoorschriften bevat, moeten 
de diverse maatregelen die in het kader van de comitologieprocedure moeten worden 
genomen, niet aan een beheerscomité worden toevertrouwd, maar veeleer aan een 
regelgevend comité, waarin de lidstaten bij de besluitvorming betrokken worden.

In tegenstelling tot artikel 4 van Besluit 1999/468/EG voorziet artikel 5 niet in een termijn. 
Lid 3 moet dan ook worden geschrapt.
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Deelname van de vertegenwoordigers van bioboeren aan het besluitvormingsproces is het 
werkelijk oorspronkelijke uitgangspunt en de vernieuwing in verband met de 
uitvoeringsmaatregelen van deze verordening: optimale werkmethoden en beproefde 
vernieuwende methoden kunnen het besluitvormingsproces dat onder verantwoordelijkheid 
van de Commissie moet worden opgezet als geheel slechts verrijken.

Om deze verordening zo transparant mogelijk te maken moeten de bijlagen van verordening 
2092/91 worden behouden en moet de comitologieprocedure tot een minimum worden 
beperkt.

Amendement 51
Artikel 31 bis (nieuw)

 Artikel 31 bis
In afwijking van besluit 1999/468/EG 
wordt een volgens de procedure van artikel 
31, lid 2, genomen besluit van de 
Commissie ingetrokken, indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen 
drie maanden bezwaar aantekenen.

Motivering

De biologische landbouw is een creatie van maatschappelijke organisaties, waarbij zowel de 
consumenten als de (detail)handelaars en de landbouwers betrokken waren. Omwille van 
deze traditie moeten de transparantie en de democratische structuren in het kader van deze 
verordening worden versterkt. Als er in het kader van deze verordening uitvoeringsbesluiten 
worden genomen, dan moet de hiervoor toegepaste procedure ook het informeren van het 
publiek en het Europees Parlement omvatten. Wil transparantie echt effect sorteren, moet het 
Parlement over vetorecht beschikken.

Amendement 52
Artikel 33

1. Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt 
ingetrokken met ingang van 1 januari 2009.

1. Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt 
ingetrokken met ingang van 1 januari 2009, 
met uitzondering van de bijlagen I t/m VIII.

2. Verwijzingen naar de ingetrokken 
Verordening (EEG) nr. 2092/91 worden 
gelezen als verwijzingen naar de 
onderhavige verordening.

2. Verwijzingen naar de ingetrokken 
Verordening (EEG) nr. 2092/91 worden 
gelezen als verwijzingen naar de 
onderhavige verordening, behalve wanneer 
het om verwijzingen naar de bijlagen I t/m 
VIII gaat.

Motivering

Om deze verordening zo transparant mogelijk te maken moeten de bijlagen van verordening 
2092/91 worden behouden en moet de comitologieprocedure tot een minimum worden 
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beperkt. De bijlagen moeten dan ook worden aangepast om de verwijzingen naar artikelen te 
doen aansluiten op de voorgestelde verordening.
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Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Marie-Hélène Aubert, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor 
Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Albert Jan Maat
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