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Deze informatiefiche beschrijft de belangrijkste veranderingen die gedefinieerd zijn in de nieuwe Europese Verordening 2018/848 vergeleken
met de bestaande biologische regelgeving inzake de uitvoer van biologische producten. De meeste vereisten inzake de uitvoer van biologische
producten naar de EU komen uit de secundaire verordeningen EU 2021/2306 en EU 2021/1698. 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 v an de v orige v ersie v an dit
inform atieblad zijn in het geel aangeduid.

De regels voor handel met derde landen evolueren!
Ten laaste
einde 2021

01/01/2022
toepassing van Verordening 2018/848 in de EU

CERTISYS LASTENBOEK
ART. 33 . 3 VAN VERORDENING (EU) 834/2007

OVERGANGSPERIODE

*Veranderingen betreffende
de uitgave van het COI

VERORDENING (EU) 2018/848
(ART.46 VAN VERORDENING (EU)2008/848)

** Andere veranderingen
betreffende de uitgave van het COI
NAAR HET EINDE VAN HET CERTISYS LASTENBOEK

Artikels 45, 46 en 57 van de Verordening (EU) 2018/848
Momenteel erkent de Europese Commissie het CERTISYS-referentiesysteem als 'gelijkwaardig aan de Europese
regelgeving'. Dankzij deze erkenning kunt u met uw CERTISYS-certificering uw producten naar de Europese Unie
exporteren. In het nieuwe Reglement verdwijnt dit 'equivalentiestelsel' en moet u volgens de nieuwe regels worden
gecertificeerd. CERTISYS bezorgt u een certificering 'in overeenstemming met de Europese Verordening (EU)
2018/848', zodat u uw producten naar de Europese Unie kunt exporteren.
Meer informatie vindt u in onze informatiefiche over de overstap naar de nieuwe Regelgeving.
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WIJZIGINGEN DIE SINDS 1 JANUARI 2022 VAN TOEPASSING ZIJN
Voorstel tot secundaire Verordening over de invoerregels
De Europese Commissie heeft enkele wijzigingen doorgevoerd inzake het inspectiecertificaat (COI) op
TRACES. Die zijn sinds 1 januari 2022 van kracht, namelijk sinds de nieuwe Verordening van toepassing is
voor EU-lidstaten.

Wijzigingen aan het COI-model
Toevoeging van een vak dat de handelaren identificeert, registratie op TRACES (vak 6)
Toevoeging van een vak dat de geschatte aankomstdatum in de EU aangeeft (vak 20)
Productcategorie moet worden vermeld (vak 13)
EU-doorlaatposten worden grenscontroleposten = de naam en locatie van sommige bevoegde
autoriteiten in de EU die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van het COI kunnen veranderen.
EU-importeurs moeten de informatie van hun autoriteiten verkrijgen en zullen nog steeds de
mogelijkheid hebben om het overeenkomstige vak in TRACES te wijzigen of bij te werken vóór
aankomst in de EU, indien nodig (vak 10)
Het COI wordt binnenkort volledig digitaal en zal moeten worden ondertekend met een
gekwalificeerde elektronische handtekening. Meer commerciële documenten moeten op TRACES
worden geregistreerd (facturen, paklijsten, vervoersdocumenten en analyseresultaten, indien van
toepassing)
Een deel van de loten van het COI kunnen als biologisch worden ingeklaard
Belangrijke rol van de EU-importeur voor het COI, aangezien hij verantwoordelijk is voor het
invoeren of bijwerken van de volgende gegevens:
• Geschatte datum van aankomst in de EU
• De verzendingsverantwoordelijke
• De 1e ontvanger van de producten

Het zal mogelijk zijn om volgens het CERTISYS-standard te worden gecertificeerd
met dit vernieuwde COI-model.
Strengere controles van de loten voordat het COI wordt toegekend (Artikel 3 van Verordening
EU 2021/2306

Coherentie van de geëxporteerde volumes
Traceerbaarheid van de producten en ingrediënten

Informatieblad opgesteld door

in samenwerking met
www.certisys.eu – info@certisys.eu – 09/ 245 82 36

Uitvoer van uw biologische producten naar EU– Maart 2022 – Nieuwe Europese Verordening 2022 – PU5018 NL
Blad 3 / 3

WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN ALS UW PRODUCTEN CONFORM
2018/848 GECERTIFICEERD ZIJN (Artikel 6 van Verordening EU 2021/1698)
Als uw producten worden gecertificeerd conform Verordening 2018/848, gelden er andere wijzigingen voor de
toekenning van een COI.

Nog strengere controles van de loten voordat het COI wordt toegekend (Artikel 16 van
Verordening EU 2021/1698)

Gedetailleerd 'transportplan' van de exporteur tot aan het toegangspunt in de EU voor
bulkproducten
Fysieke controle door het certificeringsorgaan vóór de export volgens een risicoanalyse
Voor producten die de Commissie als 'hoog risico' beschouwt:
 Fysieke controle en systematische staalname door het certificeringsorgaan vóór
de export
 Hetzelfde bij aankomst van de producten in de EU door de bevoegde
Autoriteiten

Nieuwe producten die in aanmerking komen voor invoer in de EU met een COI (zodra
zij zijn gecertificeerd overeenkomstig de Verordening EU 2018/848)
Volgens het nieuwe Reglement mogen er nieuwe producten naar de Europese Unie worden uitgevoerd:
Omschakelingsproducten in het tweede en derde jaar (artikel 45.1 van Verordening (EU) 2018/848)
Nieuwe producten die onder het toepassingsgebied van het nieuwe Reglement vallen (zie ons aparte
informatiefiche hierover)

WAT MET DE BREXIT ?
Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Op 28 oktober 2021 heeft het
Verenigd Koninkrijk de lijst bekendgemaakt van derde landen en controleorganen van derde landen die door het
Verenigd Koninkrijk zijn erkend voor de invoer van producten in Groot-Brittannië.
Uw BIO-certificering is nog steeds geldig voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Ook de certificering
van uw producten conform de nieuwe Europese Verordening 2018/848 zal hiervoor erkend zijn!
Wij herinneren u eraan dat het COI niet langer op TRACES wordt afgeleverd. In
plaats daarvan wordt het papier GB COI door CERTISYS met de hand ondertekend
Secundaire
voordat de producten worden uitgevoerd.
verordeningen, wat
Merk op dat er eind 2020 een commercieel akkoord tussen de EU en het Verenigd
zijn dat?
Koninkrijk is gesloten. Dat garandeert dat ze hun respectievelijke biologische
regelgevingen wederzijds erkennen. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het
Meer informatie over de
nieuwe Europese Reglement wordt hier in december 2023 opnieuw over onderhandeld.
structuur van de
Hou www.certisys.eu of de website van Soil Association in het oog voor meer
wetgevende teksten hier.
informatie.
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