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Deze informatiefiche beschrijft de belangrijkste veranderingen betreffende etikettering die gedefinieerd zijn in het nieuwe Europese
biologische regelgeving 2018/848 en de secundaire verordeningen (EU) 2021/279 en (EU) 2021/642 vergeleken met het bestaande
biologische regelgeving. Bij de opstelling van deze fiche is rekening gehouden met de specifieke regelgeving van het Vlaamse Gewest. Voor
meer informatie over de regels die in het Waalse Gewest van toepassing zijn, kunt u de Franse versie van dit informatieblad raadplegen.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit informatieblad zijn geel gemarkeerd

DE VERPLICHTE AANDUIDINGEN BLIJVEN ONGEWIJZIGD
De verplichte aanduidingen blijven dezelfde: de code van het certificeringsorgaan, het logo voor biologische productie
van de Europese Unie, de oorsprong van het product enz.

Voorlopig zijn er slechts enkele kleine wijzigingen in acht te nemen:
VERMELDING VAN DE OORSPRONG
Artikel 32 van Verordening (EU) 2018/848
Voor de aanduiding EU/niet-EU moet er, net zoals nu, geen rekening worden gehouden met ingrediënten die slechts in
kleine hoeveelheden aanwezig zijn bij het aanduiden van de oorsprong. Vanaf nu geldt dit voor maximaal 5 % van de
ingrediënten, in plaats van 2 % volgens het huidige Reglement.

OMSCHAKELINGDPRODUCTEN
Artikel 10. 4 en 30.3 van Verordening (EU) 2018/848, Artikel 3 van Verordening (EU) 2021/279
Volgens de nieuwe regelgeving kan de aanduiding 'in omschakeling' nu ook op het etiket van sommige naar de Europese
Unie geëxporteerde producten worden vermeld na een omschakelingsperiode van twaalf maanden. Het gaat met name
om plantaardig reproductiemateriaal en om producten met slechts één plantaardig ingrediënt afkomstig
uit de landbouw. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijn die wordt gemaakt van druiven in omschakeling als die druiven
het enige ingrediënt afkomstig uit de landbouw zijn.
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FILMPJE MET UITLEG OVER DE GEPLANDE WIJZIGINGEN (IN HET FRANS)

Onze regelgevingsexpert (ECOCERT) geeft in een filmpje meer uitleg over de nieuwe etiketteringsregels. Klik op de
onderstaande afbeelding:

Secundaire
verordeningen, wat
zijn dat?
Meer informatie over de
structuur van de
wetgevende teksten hier.
https://vimeo.com/4296022

UW BEDRIJFSNAAM VERWIJST NAAR BIO …
Artikel 30.2 van Verordening (EU) 2018/848

Net als bij handelsmerken geldt dat als uw bedrijfsnaam verwijst naar de term "biologisch", "bio" of andere
overeenkomstige termen, u deze naam niet op het etiket van conventionele producten mag zetten (als u die produceert)
als de aanduiding de consument zou kunnen misleiden.
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