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INFORMATIEVE NOTA : UITVOER  BIO  “EU → USA”, INVOER BIO “USA→ UE”

Mevrouw, heer, 

op 15 februari 2012 werd een historische overeenkomst tussen de Europese Overheid en de Amerikaanse 
Overheid ondertekend betreffende de gelijkwaardigheidserkenning van de bio regelgeving tussen de USA en 
de EU. 

Concreet? 
Zolang de voorwaarden voor de overeenkomst gerespecteerd worden, kunnen bio producten gecertificeerd 
volgens de EU of de USDA regelgeving in beide gebieden verkocht, geëtiketteerd en voorgesteld worden als 
bio producten. 

Wanneer? 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juni 2012. 

Welke producten? 
Deze overeenkomst heeft betrekking op producten afkomstig uit de EU en USA. Dit bevat (1) producten 
die in de EU of in de USA geproduceerd zijn en (2) producten waarvan de laatste behandeling of de 
definitieve verpakking ofwel in de EU of in de USA wordt verwezenlijkt. Dat omvat eveneens verwerkte 
en/of geconditioneerde producten in de EU met ingrediënten afkomstig van buiten de EU maar erkend 
door het EU systeem. Evenals voor de USA omvat dit verwerkte en/of geconditioneerde producten in de 
USA met ingrediënten afkomstig van buiten de USA maar erkend door het USDA systeem. 
Producten van aquacultuur maken geen deel uit van deze overeenkomst. 

Voorwaarden van de overeenkomst 
→ voor de marktdeelnemers in de EU 

Dierlijke producten afkomstig van dieren die met antibiotica werden behandeld, mogen niet als 
bio naar de USA geëxporteerd worden. 
→ voor de marktdeelnemers in de USA 

Appels en de peren die met antibiotica (streptomycine) behandeld werden kunnen niet als bio 
naar de EU geëxporteerd worden. 

Mogen de EU en USDA bio logo's gebruikt worden? 
Ja. De 2 logo's kunnen voor die producten gebruikt worden die aan de voorwaarden voor de 
overeenkomst voldoen. Wanneer een logo wordt gebruikt, moet het aan alle reglementaire 
etiketteringsvoorwaarden  beantwoorden. 

Welke documenten moeten gebruikt worden? 
Alle producten die in de USA gecommercialiseerd zullen worden moeten vergezeld zijn van een lot 
certificaat, uitgegeven door een erkend Europees controle orgaan. Dit lot certificaat zal minstens deze 
informatie bevallen: de productie plaats, naam van het controleorgaan, de verificatie of geen niet-
toegestane producten gebruikt werden  en of de voorwaarden voor de overeenkomst werden 
geëerbiedigd. Deze certificaten zullen producttracering vergemakkelijken. 

U wilt bio-producten naar de USA exporteren? 
Vooreerst stelt u uw controleorganisatie op de hoogte van uw voornemen om te exporteren naar de 
USA. Deze zal u dan de vereiste details geven en de bijkomende verificaties uitvoeren zoals gevraagd 
in de overeenkomst. 
Vervolgens zal de controleorganisatie een lotcertificaat uitschrijven voor elke partij die geexporteerd 
wordt. 

Aaarzel niet om contact op te nemen met ons voor bijkomende inlichtingen. 

www.certisys.eu 


