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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 42
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Iedere regelgeving en ieder beleid 
dat de Europese Unie 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 Europese Unie.

Or. fr

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 ingediend door Johannes Blokland

Amendement 43
Overweging 7
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(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 
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.

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

Or. en

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 ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 44
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 
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.

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

Or. es

Motivering

Hoewel aquacultuurproducten, wat de biologische productie en de etikettering betreft, niet op 
exact dezelfde wijze kunnen worden behandeld als de producten van de extractieve visserij, 
kunnen deze producten ook niet zomaar met landbouwproducten worden gelijkgesteld, zoals kan 
worden afgeleid uit het Commissievoorstel, dat niet eens minimumcriteria voor de behandeling 
van aquacultuurproducten in de toekomst voorstelt, maar enkel gewag maakt van toekomstige 
voorschriften die door het beheerscomité zullen worden opgesteld. Het zou dan ook effectiever 
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zijn en ook meer juridische garanties bieden, als de Commissie de aquacultuur zou behandelen 
in een apart voorstel, waarin ook voorschriften voor de biologische aquacultuur en de 
milieuetikettering worden vastgesteld en dat alle betrokkenen grondig zouden kunnen bestuderen 
en bespreken. Dit is de motivering voor alle schrappingen die in de hiernavolgende 
amendementen worden voorgesteld.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 45
Overweging 9 bis (nieuw)

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

Or. en

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 ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 46
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.

Or. es
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Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 47
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

Or. es

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 48
Overweging 21

(21) Het is dienstig te zorgen voor enige
flexibiliteit met betrekking tot de toepassing 
van de productievoorschriften, zodat de 
biologische normen en eisen kunnen 
worden aangepast aan plaatselijke 
klimatologische of geografische 
omstandigheden, aan specifieke 
veehouderijpraktijken of aan het stadium 
van ontwikkeling. Dit moet het mogelijk 
maken minder restrictieve normen toe te 
passen, doch altijd met inachtneming van 
de specifieke voorwaarden die zijn 
vastgesteld in de communautaire 
regelgeving.

(21) Het is dienstig in de mogelijkheid van 
tijdelijke flexibiliteit met betrekking tot de 
toepassing van de productievoorschriften te 
voorzien, hoofdzakelijk om rekening te 
kunnen houden met ernstige conjuncturele
factoren die de levensvatbaarheid van een 
bedrijf bedreigen. Het besluit hiertoe wordt 
door de exploitant genomen, maar wordt in 
nauw overleg met alle branchegenoten 
geregeld getoetst om iedere verstoring van 
de mededinging te voorkomen. Dit moet het 
mogelijk maken tijdelijk soepelere normen 
toe te passen, doch altijd onder de specifieke 
voorwaarden die zijn vastgesteld in de 
communautaire regelgeving.

Or. fr

Motivering

Flexibiliteit moet mogelijk zijn, maar alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden (bij voorbeeld 
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ernstige bedreiging van de gezondheid van het gewas, gevaar voor de menselijke gezondheid, 
tijdelijk ontbreken van het biologisch product, materiaal, enz., bedreiging van de 
levensvatbaarheid van het bedrijf ten gevolge van een ernstig voorval of overmacht. Alleen 
tijdelijke, aan bijzondere voorwaarden onderworpen maatregelen moeten kunnen worden 
genomen om te voorkomen dat de regels worden overtreden en de principes van de biologische 
landbouw worden afgezwakt, en op die manier het vertrouwen van de consument in deze branche 
ondergraven wordt. Zie ook het amendement op artikel 16.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 49
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 
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 uitvoeringsbevoegdheden. De 
regelgeving inzake de biologische productie 
speelt een belangrijke rol in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
omdat zij nauw samenhangt met de 
ontwikkelingen op de landbouwmarkten. 
Het is evenwel niet 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 
regelgevingsprocedure van artikel 5 van 
Besluit 1999/486/EG,

Or. fr

Motivering

Gaat samen met het amendement op artikel 31.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 50
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:
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Or. es

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 51
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, 
wanneer het de bedoeling is deze producten 
als biologische producten in de handel te 
brengen:

(Deze wijziging geldt voor de hele tekst van 
dit wetgevingsvoorstel. Als deze wijziging 
wordt aangenomen, moet de hele tekst dan 
ook worden aangepast.)

Or. en

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 ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 52
Artikel 1, lid 2, letter c)

c) levende of onverwerkte producten van de 
aquacultuur;

schrappen

Or. es

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 53
Artikel 1, lid 2, letter c)

c) levende of onverwerkte producten van de 
aquacultuur;

schrappen
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Or. en

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op artikel 1, lid 2, inleidende formule, van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 54
Artikel 1, lid 2, letter d)

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

schrappen

Or. es

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 55
Artikel 1, lid 2, letter d)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op artikel 1, lid 2, inleidende formule, van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 56
Artikel 1, lid 2, letter e bis) (nieuw)

e bis) visserijproducten;

Or. en

Motivering

Ook vissen in open water moet onder het toepassingsgebied van deze regelgeving vallen.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 57
Artikel 1, lid 2, letter e ter) (nieuw)

e ter) non-foodproducten.

Or. en

Motivering

Ook producten zoals biologisch geproduceerde kerstbomen en cosmetica dienen onder deze 
regelgeving te vallen.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 58
Artikel 1, lid 2, alinea 2

Deze verordening is niet van toepassing op 
producten van jacht en visserij op in het 
wild levende dieren.

schrappen

Or. en

Motivering

Ook vissen in open water moet onder het toepassingsgebied van deze regelgeving vallen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 59
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 
verwerking, verpakking en etikettering van 
een product, in overeenstemming met de in 
deze verordening vastgestelde 
doelstellingen, beginselen en voorschriften;

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

Or. pl

Motivering

Deze definitie is in feite niet meer dan een herhaling en daarom moet de term "biologische 
productiemethoden" nader worden omschreven.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 60
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 of kunnen worden opgespoord;

Or. en

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 ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 61
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

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 62
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;
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Or. pl

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 ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 63
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;

Or. fr

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 ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 64
Artikel 2, letter v bis) (nieuw)

v bis) vissen: het vangen van in het wild 
levende vis in open water als commerciële 
activiteit;

Or. en

Motivering

Ook de commerciële vangst van in het wild levende vis moet onder het toepassingsgebied van 
deze regelgeving vallen.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 65
Artikel 2, letter v ter) (nieuw)

v ter) non-foodproduct: een niet voor 
menselijke consumptie bestemd product dat 
voor een belangrijk deel uit producten van 
de biologische landbouw bestaat.

Or. en

Motivering

Ook producten zoals biologisch geproduceerde kerstbomen en cosmetica dienen onder deze 
regelgeving te vallen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 66
Artikel 4

Voor de biologische productie zijn de 
volgende beginselen van toepassing:

Voor de biologische productie zijn de 
volgende beginselen van toepassing:

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 wordt geen gebruik gemaakt van 
GGO’s en producten die zijn geproduceerd 
met of door GGO’s, met uitzondering van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik;

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.

Or. es
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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.

Schrapping van punt d) lijkt niet alleen aangewezen, maar ook noodzakelijk, omdat het hier om 
flexibiliteit gaat en om gevallen waarin afwijkingen toegestaan zijn (zie het voorgestelde 
amendement op artikel 16).

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 67
Artikel 4, 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) het gebruik van natuurlijke stoffen heeft 
de voorkeur boven het gebruik van door 
chemische synthese verkregen stoffen;

Or. pl

Motivering

Er wordt niet aangegeven waarvoor synthetische stoffen precies mogen worden gebruikt. 
Daarom is het verkieslijk het gebruik ervan geheel te verbieden, behalve in heel bijzondere 
gevallen die precies worden omschreven.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 68
Artikel 4, 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 
met of met behulp van GGO’s, met 
uitzondering van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik;

Or. fr

Motivering

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 ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 69
Artikel 4, 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 
met of door GGO’s;

Or. en

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde en Johannes Blokland

Amendement 70
Artikel 4, 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 
met of door GGO’s;

Or. en

Motivering

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 ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 71
Artikel 4, letter c bis) (nieuw)

c bis) ioniserende straling mag niet worden 
toegepast;

Or. en

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 72
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 
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voor duurzame praktijken, de productie en 
consumptie van 
kwaliteitsvoedingsmiddelen, alsook een 
combinatie van maatregelen inzake 
natuurbehoud, duurzame productie en 
lokale afzet;

Or. en

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 ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 73
Artikel 4, letter d ter) (nieuw)

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

Or. en

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 ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 74
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;

Or. en

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 
hoofdzakelijk herniewbare energieën te gebruiken.
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Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 75
Artikel 5, letter n)

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

schrappen

Or. es

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 76
Artikel 5, letter o)

o) bij de aquacultuur wordt gebruikt 
gemaakt van voeder dat afkomstig is uit de 
duurzame visserij of dat voornamelijk 
bestaat uit ingrediënten afkomstig van de 
biologische landbouw en uit andere 
natuurlijke stoffen van niet agrarische 
oorsprong;

schrappen

Or. es

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 77
Artikel 6, letter b)

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

b) het gebruik van toevoegingsmiddelen en 
technische hulpstoffen wordt tot een 
minimum beperkt;

Or. pl

Motivering

Technologische redenen vormen geen voldoende basis voor het gebruik van 
toevoegingsmiddelen en technische hulpstoffen. Biologische productie impliceert per definitie 
dat wordt afgezien van bepaalde technologieën (zoals het verlengen van de houdbaarheid van 
voedingsmiddelen), daar men de nagestreefde doelstellingen niet op een natuurlijke manier kan 



PE 372.199v01-00 16/42 AM\612856NL.doc

NL

bereiken.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 78
Artikel 7, lid 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 commerciële deel van een 
landbouwbedrijf moet worden beheerd 
overeenkomstig de eisen die gelden voor de 
biologische productie of de omschakeling op 
biologische productie.

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.

Or. en

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 ingediend door Urszula Krupa

Amendement 79
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 
biologische productie worden beheerd.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Or. pl
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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 80
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.

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 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.

Or. en

Motivering

Het verbod op GGO's is duidelijk gesteld in artikel 4. Er moeten echter ook garanties worden 
geëist wanneer producten van derden worden gekocht.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 81
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 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 door GGO’s zijn 
geproduceerd.

Or. pl

Motivering

Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels voldoet.
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Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 82
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 van derden gekochte 
producten gebruiken om biologische 
levensmiddelen en diervoeders te 
produceren, moet de verkoper op verzoek 
van de gebruiker bevestigen dat de 
geleverde producten niet met of met beulp 
van GGO’s zijn geproduceerd.

Or. fr

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.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 83
Artikel 8, lid 1, letter c)

c) bovendien mogen met de doelstellingen 
en beginselen van biologische productie 
verenigbare meststoffen en 
bodemverbeteraars worden gebruikt, indien 
zij op grond van artikel 11 zijn 
goedgekeurd;

schrappen

Or. pl

Motivering

Het gebruik van meststoffen en bodemverbeteraars is in strijd met de in artikel 2 vastgestelde 
beginselen van de biologische productie.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 84
Artikel 8, lid 1, letter i)

i) alleen biologisch geproduceerd zaad en 
teeltmateriaal mogen worden gebruikt. 
Hiertoe moet de moederplant in het geval 
van zaad en de uitgangsplant in het geval 
van vegetatief teeltmateriaal ten minste één 
generatie of, in het geval van blijvende 
teelten, twee teeltseizoenen lang 

i) alleen biologisch geproduceerd zaad dat 
voor een gehalte van niet meer dan 0,1 % 
sporen van GGO's ten gevolge van 
accidentele besmetting bevat en 
teeltmateriaal mogen worden gebruikt. 
Hiertoe moet de moederplant in het geval 
van zaad en de uitgangsplant in het geval 
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geproduceerd zijn overeenkomstig de in 
deze verordening vastgestelde voorschriften.

van vegetatief teeltmateriaal ten minste één 
generatie of, in het geval van blijvende 
teelten, twee teeltseizoenen lang 
geproduceerd zijn overeenkomstig de in 
deze verordening vastgestelde voorschriften.

Or. en

Motivering

Zaad vormt een van de belangrijdste bronnen van besmetting met GGO's in de biologische 
landbouw. Voor het bereiken van de doelstelling van de verordening om de biologische 
productie GGO-vrij te houden is het dan ook logisch om te beginnen met het elimineren van de 
belangrijkste besmettingsbronnen in de biologische landbouw.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 85
Artikel 8, lid 1, letter i)

i) alleen biologisch geproduceerd zaad en 
teeltmateriaal mogen worden gebruikt. 
Hiertoe moet de moederplant in het geval 
van zaad en de uitgangsplant in het geval 
van vegetatief teeltmateriaal ten minste één 
generatie of, in het geval van blijvende 
teelten, twee teeltseizoenen lang 
geproduceerd zijn overeenkomstig de in 
deze verordening vastgestelde voorschriften.

i) alleen biologisch geproduceerd zaad en 
teeltmateriaal mogen worden gebruikt. 
Hiertoe moet de moederplant in het geval 
van zaad en de uitgangsplant in het geval 
van vegetatief teeltmateriaal ten minste één 
generatie lang geproduceerd zijn 
overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften.

Or. pl

Motivering

Als voor blijvende teelten niet van meet af aan biologische methoden worden toegepast, kunnen 
er zich toxische en vervuilende stoffen in het weefsel accumuleren en kunnen deze op 
teeltmateriaal worden overgedragen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 86
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;

Or. pl

Motivering

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

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 87
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;

Or. pl

Motivering

Het houden van vee uitsluitend met ruwvoeder kan onderdeel van een gesloten systeem zijn en 
derhalve strijdig met artikel 9, letter b, onder (iii) volgens welk de dieren permanent toegang tot 
een uitloop moeten hebben.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 88
Artikel 9, letter d), punt v)

v) zogende zoogdieren moeten met 
natuurlijke melk, bij voorkeur moedermelk,
worden gevoed;

v) zogende zoogdieren moeten met 
moedermelk worden gevoed;

Or. pl

Motivering

Melk van een andere diersoort voldoet niet voor de ontwikkeling en de fysiologische behoeften 
van het dier en is strijdig met artikel 9, letter b, onder (ii).

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 89
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 
allopathische geneesmiddelen, waaronder 
antibiotica, worden gebruikt als het gebruik 
van fytotherapeutische en andere middelen 
niet aangewezen is.

Or. pl

Motivering

Het therapeutisch effect van homeopatische producten is niet bewezen.
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Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 90
Artikel 10

Artikel 10 schrappen
Productievoorschriften voor de 

aquacultuur
1. Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure en met inachtneming van de in 
titel II vastgestelde doelstellingen en 
beginselen stelt de Commissie 
productievoorschriften, met inbegrip van 
voorschriften inzake omschakeling, vast 
voor de biologische aquacultuur.
2. In afwachting van de goedkeuring van 
de in lid 1 bedoelde voorschriften zijn de 
nationale voorschriften of, bij afwezigheid 
daarvan, particuliere normen die door de 
lidstaten zijn aanvaard of erkend, van 
toepassing, mits daarmee dezelfde 
doelstellingen en beginselen worden 
nagestreefd als die welke zijn vastgesteld in 
titel II.

Or. es

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op overweging 7 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 91
Artikel 11, lid 1, letter b)

b) meststoffen en bodemverbeteraars; schrappen

Or. pl

Motivering

Het gebruik van meststoffen en bodemverbeteraars is in strijd met de in artikel 2 vastgestelde 
beginselen van de biologische productie (zie artikel 8, lid 1, letter c).

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 92
Artikel 12

De volgende voorschriften gelden voor een De volgende voorschriften gelden voor een 
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landbouwbedrijf waar begonnen wordt met 
biologische productie: 

landbouwbedrijf waar begonnen wordt met 
biologische productie: 

a) voorafgaand aan het eerste teeltseizoen 
van gewassen die volgens biologische 
productiemethoden worden geteeld, mogen 
producten waarvan het gebruik in de 
biologische landbouw niet is toegestaan, niet 
zijn toegepast gedurende een volgens de in 
artikel 31, lid 2, bedoelde procedure vast te 
stellen periode;

a) voorafgaand aan het eerste teeltseizoen 
van gewassen die volgens biologische 
productiemethoden worden geteeld, mogen 
producten waarvan het gebruik in de 
biologische landbouw niet is toegestaan, niet 
zijn toegepast gedurende een periode van 3 
jaar;

b) op een bedrijf gehouden dieren worden 
als biologisch beschouwd na afloop van een
volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure vast te stellen overgangsperiode;

b) op een bedrijf gehouden dieren worden 
als biologisch beschouwd na afloop van een 
overgangsperiode van 3 jaar;

c) melk en zuivelproducten van voorheen 
niet-biologisch melkvee mag 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 mag als biologisch 
worden verkocht na afloop van een periode 
van 2 jaar;

d) op individuele bedrijfseenheden waar 
gedeeltelijk biologisch wordt geproduceerd 
en gedeeltelijk nog op biologische productie 
wordt omgeschakeld, moet de landbouwer 
de grond, de dieren en de producten 
gescheiden houden en de nodige registers 
bijhouden om de scheiding te kunnen 
aantonen.

d) op individuele bedrijfseenheden waar 
gedeeltelijk biologisch wordt geproduceerd 
en gedeeltelijk nog op biologische productie 
wordt omgeschakeld, moet de landbouwer 
de grond, de dieren en de producten 
gescheiden houden en de nodige registers 
bijhouden om de scheiding te kunnen 
aantonen.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
vastgestelde periodes wijzigen volgens de in 
artikel 31, lid 2 bedoelde procedure.
Landbouwers die met biologische productie 
starten, vallen onder de toepassing van 
Titel V van deze verordening.

Or. fr

Motivering

De Commissie stelt voor om de comitologieprocedure te gebruiken voor de vaststelling van de 
periodes die in acht moeten worden genomen, vooraleer de producten van een bedrijf dat 
omschakelt op biologische landbouw, als biologisch mogen worden bestempeld. Het verdient 
echter de voorkeur om de periodes in de regelgeving vast te stellen omwille van de duidelijkheid 
voor landbouwers die op biologische landbouw willen omschakelen en de comitologieprocedure 
enkel te gebruiken om de vastgestelde periodes eventueel aan te passen aan gewijzigde
omstandigheden, enz.
Bedrijven die omschakelen, moeten aan de controle- en certificeringsbepalingen worden 
onderworpen.
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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 93
Artikel 13, lid 4, alinea 1

4. Diervoederfabrikanten 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.

4. Diervoederfabrikanten mogen geen 
GGO’s of met GGO’s geproduceerde 
producten gebruiken. De marktdeelnemers
moeten alles in het werk stellen om 
besmetting met GGO's te voorkomen en 
aantonen dat er geen besmetting heeft 
plaatsgevonden.

Or. en

Motivering

De marktdeelnemers moeten alles in het werk stellen om besmetting van diervoeder met GGO's 
te voorkomen.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 94
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 bevestigen dat 
de geleverde producten niet met of met 
behulp van GGO’s zijn geproduceerd.

Or. fr

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.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 95
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 

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

dat deze schriftelijk bevestigt dat de 
geleverde producten niet door GGO’s zijn 
geproduceerd.

Or. pl

Motivering

Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels voldoet 
(zie artikel 7, lid 2).

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 96
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 bevestigen dat 
de geleverde producten niet met of met 
behulp van GGO’s zijn geproduceerd.

Or. fr
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.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 97
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, verlangen zij van 
de verkoper dat deze schriftelijk bevestigt 
dat de geleverde producten niet door GGO’s 
zijn geproduceerd.

Or. pl

Motivering

Een schriftelijke bevestiging levert het bewijs dat het product aan de vastgestelde regels voldoet 
(zie hierboven).
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 98
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 
regelgeving voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Or. en

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 ingediend door Johannes Blokland

Amendement 99
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 
regelgeving voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Or. en

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 ingediend door Anne Ferreira

Amendement 100
Artikel 16, titel

Minder restrictieve productievoorschriften Tijdelijke afwijkingen van de 
productievoorschriften
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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 ingediend door Anne Ferreira

Amendement 101
Artikel 16, lid 1

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.

schrappen

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde en Johannes Blokland

Amendement 102
Artikel 16, lid 1

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.

1. In geval van onvoorziene gebeurtenissen 
die buiten de macht van de onder deze 
regelgeving vallende partijen liggen, 
kunnen in overeenstemming met de in titel 
II vastgestelde doelstellingen en beginselen 
vrijstellingen van deze regelgeving worden 
toegestaan uit hoofde van het beginsel van 
overmacht.

Or. en
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Motivering

In geval van vogelgriep of een natuurramp bij voorbeeld moeten biologische landbouwers voor 
korte tijd van deze verordening kunnen afwijken. In dergelijke gevallen moet het beginsel van 
overmacht gelden en moet niet de comitologieprocedure worden toegepast.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 103
Artikel 16, lid 2, inleidende formule

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:

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 104
Artikel 16, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde uitzonderingen 
moeten tot een minimum beperkt blijven en 
mogen alleen in de volgende gevallen 
worden toegestaan:

2. De vrijstellingen moeten van korte duur 
zijn en worden ingetrokken zodra de 
omstandigheden het toestaan. 

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

Or. en

Motivering

In geval van vogelgriep of een natuurramp bij voorbeeld moeten biologische landbouwers voor 
korte tijd van deze verordening kunnen afwijken. In dergelijke gevallen moet het beginsel van 
overmacht gelden en moet niet de comitologieprocedure worden toegepast.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 105
Artikel 16, lid 2, letter (a)

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;

Or. fr
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Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 106
Artikel 16, lid 2, letter (a)

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;

schrappen

Or. pl

Motivering

Deze bepaling maakt de weg vrij voor misbruik. Niet-biologische landbouwbedrijven die niet 
levensvatbaar zijn, beschikken niet over de middelen om in nieuwe productietechnieken - ook 
niet in biologische - te investeren.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 107
Artikel 16, lid 2, letter (b)

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; 

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 108
Artikel 16, lid 2, letter b bis) (nieuw)

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

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 109
Artikel 16, lid 2, letter (f)

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

schrappen

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 110
Artikel 16, lid 2, letter (g)

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

schrappen

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 111
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

Or. fr
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Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 112
Artikel 16, lid 2 bis (nieuw)

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 
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

Zelfde motivering als voor het amendement op de titel van artikel 16 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 113
Artikel 16, lid 3

3. De Commissie kan volgens de in 3. De Commissie stelt volgens de in 
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artikel 31, lid 2, bedoelde procedure 
specifieke voorwaarden vaststellen voor het 
toepassen van de in lid 1 bedoelde 
uitzonderingen.

artikel 31, lid 2, bedoelde procedure een lijst 
op van gebeurtenissen waarvoor het 
beginsel van overmacht geldt.

Or. en

Motivering

In geval van vogelgriep of een natuurramp bij voorbeeld moeten biologische landbouwers voor 
korte tijd van deze verordening kunnen afwijken. In dergelijke gevallen moet het beginsel van 
overmacht gelden en moet niet de comitologieprocedure worden toegepast.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 114
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, mogen niet worden 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.

Or. fr

Motivering

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 ingediend door Urszula Krupa

Amendement 115
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, mogen niet worden gebruikt 
voor een product dat GGO’s bevat, uit 
GGO’s bestaat, of met GGO's is 
geproduceerd.

Or. pl

Motivering

Er zijn striktere beperkingen nodig ter voorkoming van bewuste misleiding van de consument 
door niet alle informatie over het product op het etiket te vermelden.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 116
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 
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. 

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

Or. fr

Motivering

Wezenlijke etiketteringsvoorschriften voor producten van bedrijven in omschakeling op 
biologische landbouw mogen niet onder de comitologieprocedure vallen, behalve speficieke 
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 ingediend door Urszula Krupa

Amendement 117
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.

Or. pl
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Motivering

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

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 118
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 
Alimentarius;

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 Basisnormen voor de 
organische productie van IFOAM 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements);

Or. en

Motivering

De IFOAM-basisnormen zijn gebaseerd op de internationale ISO-normen voor het opereren van 
certificeringsorganisaties en zijn specifiek afgestemd op het certificeren van organische 
productie en verwerking.

De basisnormen en toelatingscriteria van IFOAM worden overal erkend als de internationale 
richtsnoeren waarop nationale normen en inspectieregelingen kunnen voortbouwen. Zij worden 
als referentie gebruikt door normeringsinstanties en wetgevers in de hele wereld.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 119
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 producent onder controleregelingen 
valt die gelijkwaardig zijn aan die van het 
communautaire controlesysteem, of die 
voldoen aan de richtsnoeren van de IFOAM-
basisnormen voor de organische productie;

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op artikel 27, lid 3, letter a, van dezelfde indieners.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 120
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, dan wel in overeenstemming zijn 
met de internationaal erkende normen die 
zijn vastgesteld in de IFOAM-basisnormen 
voor de organische productie, en stelt zij 
een lijst van deze landen op.

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als voor het amendement op artikel 27, lid 3, letter a, van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 121
Artikel 27, lid 5, alinea 3

In het kader van het onderzoek van een 
verzoek om erkenning nodigt de Commissie 
de controleorganisatie uit alle nodige 
informatie te verstrekken. De Commissie 
kan deskundigen machtigen de 
productievoorschriften en de door de 
controleorganisatie in het betrokken derde 
land verrichte controleactiviteiten ter plaatse 
te onderzoeken.

In het kader van het onderzoek van een 
verzoek om erkenning nodigt de Commissie 
de controleorganisatie uit alle nodige 
informatie te verstrekken. De Commissie 
machtigt deskundigen de 
productievoorschriften en de door de 
controleorganisatie in het betrokken derde 
land verrichte controleactiviteiten ter plaatse 
te onderzoeken.
(Als dit amendement wordt aangenomen, 
moet het betreffende artikel in het voorstel 
voor een verordening van de Raad tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 
2092/91 dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.)

Or. fr

Motivering

De productievoorschriften en de controleactiviteiten van de controleorganistatie in een derde 
land, waarvoor de Commissie een verzoek om erkenning heeft ontvangen, moeten ter plaatse 
worden geëvalueerd. Dit is een onmisbaar onderdeeel van het creëren en behoud van 
vertrouwen van de consument in de branche van de organische productie, zowel binnen de 
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Europese Unie als ten aanzien van ingevoerde producten.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 122
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 
regelgeving voldoen, niet belemmeren of 
beperken.

Or. en

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 ingediend door Anne Ferreira

Amendement 123
Artikel 31

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)

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.

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.

Or. fr
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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.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 124
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 
Regelgevend comité inzake de biologische 
productie (hierna “het comité” genoemd)

(Deze wijziging geldt voor de hele tekst van 
dit wetgevingsvoorstel. Als deze wijziging 
wordt aangenomen, moet de hele tekst dan 
ook worden aangepast.)

Or. en

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 beperkt.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 125
Artikel 31, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de bijlagen I t/m VII van Verordening 
(EG) nr. 2092/61 van toepassing.

Or. en

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 beperkt.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 126
Artikel 31, lid 2

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

de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing.

Or. en

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 beperkt.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 127
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 advies van het Parlement over de 
voorgestelde wijzigingen.

Or. en

Motivering

Het Parlement moet worden geïnformeerd over besluiten die via de voorgestelde 
comitologieprocedure worden genomen.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 128
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
1. Er wordt een door de Commissie 
benoemd comité ingesteld met 
vertegenwoordigers van de 
belangengroepen op Europees niveau. Deze 
belangengroepen zijn: COPA,  IFOAM, 
EEB, BEUC en EURO-COOP.
2. Dit comité wordt geraadpleegd, vooraleer 
de Commissie wijzigingen via de 
comitologieprocedure voorstelt. De 
Commissie dient de aanbeveling van het 
comité te volgen.
3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Or. en
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Motivering

Deelname van vertegenwoordigers van de biologische producenten in Europa aan de 
besluitvorming kan beste praktijken en ervaring met innoverende methoden alleen maar 
bevorderen.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 129
Artikel 31 ter (nieuw)

Artikel 31 ter
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.

Or. en

Motivering

De biologische landbouw is een creatie van het maatschappelijk middenveld, 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 ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 130
Artikel 32

Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure en met inachtneming van de in 
titel II vastgestelde doelstellingen en 
beginselen stelt de Commissie de bepalingen 
ter uitvoering van deze verordening vast. 
Deze bepalingen betreffen met name het 
volgende:

Volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
procedure en met inachtneming van de in 
titel II vastgestelde doelstellingen en 
beginselen stelt de Commissie de bepalingen 
ter uitvoering van deze verordening vast. 

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;
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b) uitvoeringsbepalingen ten aanzien van 
de in titel IV vastgestelde 
etiketteringsvoorschriften;
c) uitvoeringsbepalingen ten aanzien van 
het in titel V vastgestelde controlesysteem, 
met name ten aanzien van de specifieke 
criteria voor het delegeren van taken aan 
particuliere controleorganisaties en de 
criteria voor de erkenning van dergelijke 
organisaties;
d) uitvoeringsbepalingen ten aanzien van 
de in titel VI vastgestelde voorschriften 
voor de invoer uit derde landen, met name 
ten aanzien van de criteria en procedures 
voor de erkenning van derde landen en 
controleorganisaties overeenkomstig artikel 
27, met inbegrip van de bekendmaking van 
de lijsten van erkende derde landen en 
controleorganisaties, alsmede ten aanzien 
van het in artikel 27, lid 3, onder d), 
bedoelde certificaat.

Or. en

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 beperkt. 
De bijlagen moeten dan ook worden aangepast om de verwijzingen naar artikelen te doen 
aansluiten op de voorgestelde verordening.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 131
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.

Or. en
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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 beperkt. 
De bijlagen moeten dan ook worden aangepast om de verwijzingen naar artikelen te doen 
aansluiten op de voorgestelde verordening.


