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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.

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:
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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 
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 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.

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 

(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 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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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.

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 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 4
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, 
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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 5
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 door 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.

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 6
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen is onverenigbaar met 
biologische productie.

Motivering

Logische wijziging die strookt met de overwegingen 10 tot 13 over het uitsluitende gebruik van 
duurzame grondstoffen, meerjarige wisselbouw en verenigbaarheid van aanvullende meststoffen 
met biologische productie.

Amendement 7
Overweging 18

(18) In afwachting van de goedkeuring van 
de communautaire productievoorschriften 

(18) In afwachting van de goedkeuring van 
de communautaire productievoorschriften 
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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.

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 in afwachting van de 
harmonisering van technieken op dit 
gebied echter verplicht worden elkaars 
productienormen te erkennen.

Motivering

Gemeenschapsregels inzake aquacultuur moeten zo spoedig mogelijk in deze verordening 
worden opgenomen. Tot die tijd zou wederzijdse erkenning van de in de lidstaten geldende 
normen op prijs worden gesteld daar hierdoor zou worden gezorgd voor logische aansluiting op 
de specifieke doelen van de biologische productie.

Amendement 8
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 9
Overweging 20

(20) De laatste jaren is de hoeveelheid 
biologische ingrediënten van agrarische 
oorsprong die in de handel verkrijgbaar is, 
voortdurend toegenomen en daarom kan 
het gebruik van niet-biologische 
ingrediënten in verwerkte biologische 
levensmiddelen verder worden beperkt.

Schrappen
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Motivering

Een in vage termen gestelde beperking van het gebruik van niet-biologische ingrediënten strookt 
niet met de noodzaak dat bioboeren hun productielijn planmatig opzetten en op natuurlijke wijze 
verkregen grondstoffen gebruiken, zoals beschreven in de voorafgaande overwegingen en 
eveneens benadrukt in de beginselen van de biologische productie.

Amendement 10
Overweging 22

(22) Het is belangrijk dat het vertrouwen 
van de consument in biologische producten 
wordt gehandhaafd. Uitzonderingen op de 
voorschriften voor de biologische productie 
moeten daarom strikt beperkt blijven tot die 
gevallen waarin de toepassing van minder 
strenge voorschriften gerechtvaardigd 
wordt geacht.

Schrappen

Motivering

Het vertrouwen van de consument mag niet worden ondergraven. Op de eisen die aan 
biologische productie worden gesteld zijn geen uitzonderingen mogelijk. In een beperkt aantal 
gevallen kunnen eventueel soepele productietechnieken worden toegestaan, mits hoe dan ook 
wordt voldaan aan de in overweging 21 genoemde biologische-productienormen.

Amendement 11
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 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 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.
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Amendement 12
Overweging 27

(27) Het doelbewuste gebruik van GGO’s bij 
de biologische productie is verboden. 
Omwille van de duidelijkheid en de 
samenhang mag niet worden toegestaan dat 
in de etikettering een product als biologisch 
wordt aangemerkt wanneer op het etiket ook 
wordt vermeld dat het GGO’s bevat, uit 
GGO’s bestaat of met GGO's is 
geproduceerd.

(27) Het gebruik van GGO’s bij de 
biologische productie is verboden. Omwille 
van de duidelijkheid en de samenhang mag 
niet worden toegestaan dat in de etikettering 
een product als biologisch wordt aangemerkt 
wanneer op het etiket ook wordt vermeld dat 
het GGO’s bevat, uit GGO’s bestaat of met 
GGO's is geproduceerd.

Motivering

In biologische producten kan geen enkele besmetting met GGO worden toegestaan.

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.
____________________
1 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 
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.

Amendement 14
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Overweging 29

(29) In sommige gevallen kan het 
buitensporig lijken om de eisen inzake 
aanmelding en controle toe te passen op 
bepaalde typen detailhandelaren. Daarom 
moeten lidstaten dergelijke 
marktdeelnemers kunnen vrijstellen van 
deze eisen.

Schrappen

Motivering

Het verdient de voorkeur de ISO 65/EN 45011-normen toe te passen totdat de Commissie 
verordening nr. 882/2004 heeft aangepast. Voorschriften en uitzonderingen die niet zijn 
gekoppeld aan specifieke vrijstellingen zijn misleidend en nutteloos voor het MKB en de 
detailhandel.

Amendement 15
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 beheersprocedure 
van artikel 4 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.
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Amendement 16
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 
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 17
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.

Amendement 18
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 14, lid 1; 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 19
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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 bestrijdingsmiddelen of GGO-
producten, dan wel voedsel of ingrediënten 
die geheel of ten dele GGO bevatten, zijn 
gebruikt of ontdekt;

Motivering

Benadrukt de doelen van de biologische landbouw en helpt de consument het verschil te 
begrijpen tussen traditionele producten en de kwaliteitsproducten die worden geleverd door 
bioboeren.

Amendement 20
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 praktisch en 
natuurlijk beheerssysteem voor de 
landbouw, van een groot aantal 
uiteenlopende producten volgens methodes 
waarbij:

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 21
Artikel 3, letter a), punt i)

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

i) wordt gewaarborgd dat er geen negatieve 
gevolgen voor het milieu zijn;

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3, letter a), inleidende formule.

Amendement 22
Artikel 3, letter a), punt iv) bis (nieuw)

iv bis) ervoor wordt gezorgd dat niet alleen 
de economische doelen worden gehaald 
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maar dat tevens wordt gezorgd voor 
duurzame sociale en menselijke 
ontwikkeling;

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3, letter a), inleidende formule.

Amendement 23
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 
die vergelijkbaar zijn met natuurlijke 
processen, en met natuurlijke stoffen.

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 
hand van natuurlijke processen en met 
natuurlijke stoffen.

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3, letter a), inleidende formule.

Amendement 24
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) GGO’s en producten die zijn 
geproduceerd met of door GGO’s worden 
niet gebruikt, met uitzondering van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik;

Motivering

Sluit aan op de doelen van biologische productie: er worden geen GGO gebruikt.

Amendement 25
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 
voorkomen;

Motivering

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

Amendement 26
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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 27
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;

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 overeenkomstig door de 
bevoegde nationale instanties bepaalde de 
nationale normen voor biologische 
producten;

Motivering

Zo lang de Commissie geen nieuwe normen voor de aquacultuur heeft geharmoniseerd, moeten 
ingrediënten en voedsel strikt voldoen aan de nationale regelgevingen.

Amendement 28
Artikel 7, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

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;

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 
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besmetting met GGO. Voor biologische producten moeten geen marges worden toegestaan; zij 
moeten vrij zijn van GGO.

Amendement 29
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 bevestigt dat de 
geleverde producten niet geheel of 
gedeeltelijk door GGO’s zijn geproduceerd.

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 7, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

Amendement 30
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, verlangen zij van de verkoper 
dat deze bevestigt dat de geleverde 
producten niet geheel of gedeeltelijk door 
GGO’s zijn geproduceerd.

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 7, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

Amendement 31
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. 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. Deze 
flexibiliteit is tijdelijk of met name 
aangepast aan geografische eisen, en wordt 
regelmatig besproken en beoordeeld, 
waarbij alle belanghebbenden betrokken 
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worden om handelsdistorsies te voorkomen.

Motivering

Het concept flexibiliteit houdt in dat uitgebreid van gedachten wordt gewisseld over de vraag 
hoe het kan worden toegepast zonder de markt te verstoren, het consumentenvertrouwen te 
ondermijnen en biologische-landbouwbeginselen te schenden. Het is van essentieel belang dat 
biologische producenten en hun vertegenwoordigers actief aan dit proces deelnemen.

Amendement 32
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 GGO's is geproduceerd of 
indien wordt aangetoond dat product, 
ingrediënt of voedsel door GGO zelfs zijn 
besmet: een marge voor GGO zoals bij 
traditionele producten is niet toegestaan.

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.

Amendement 33
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.
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Amendement 34
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 35
Artikel 20

Beweringen op het etiket en in de reclame
1. Algemene beweringen dat een bepaalde 
reeks particuliere of nationale biologische 
normen stringenter, biologischer of 
anderszins superieur is aan de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften of 
welke andere reeks biologische normen dan 
ook, mogen niet worden gebruikt op 
etiketten of in de reclame. 
Aanduidingen die aan specifieke elementen 
van de voor een bepaald product gebruikte 
productiemethode refereren, mogen echter 
wel worden gebruikt op etiketten of in de 
reclame, maar alleen op voorwaarde dat 
het ware feiten betreft die ook verder in 
overeenstemming zijn met de in Richtlijn 
2000/13/EG vastgestelde algemene eisen 
inzake etikettering.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
dit artikel vastgestelde voorwaarden worden 
nageleefd.
3. De Commissie kan volgens de in artikel 
31, lid 2, bedoelde procedure maatregelen 
vaststellen om de naleving van dit artikel te 
garanderen.

Schrappen

Motivering

Het is niet nodig de bio-sector overmatig te reguleren: marktvoorschriften zijn voldoende en 
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aanvullende particuliere certificeringstelsels zou het consumentenbegrip niet ten goede komen of 
het consumentenvertrouwen opvoeren.

Amendement 36
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 37
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 
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 38
Artikel 24, lid 1

1. De bevoegde autoriteit en de erkende 
controleorganisaties mogen aan 

1. De bevoegde autoriteit en de erkende 
controleorganisaties mogen, in overleg met 
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marktdeelnemers die onder het 
controlesysteem vallen, certificaten afgeven 
en toestemming verlenen voor het gebruik 
van hun aanduidingen van conformiteit met 
de biologische normen.

de belanghebbenden in kwestie, aan 
marktdeelnemers die onder het 
controlesysteem vallen, certificaten afgeven 
en toestemming verlenen voor het gebruik 
van hun aanduidingen van conformiteit met 
de biologische normen.

Motivering

Bioboeren dringen erop aan te worden betrokken bij besluitvorming en nieuwe methoden in 
verband met het certificeringsproces: 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 39
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.

Amendement 40
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 
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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 41
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 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.

Motivering

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.


