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STRUCTUUR VAN DE TEKSTEN
De nieuwe Europese teksten over biologische landbouw vallen onder drie teksttypes:
De basisverordening (EU) 2018/848
De secundaire verordeningen, waaronder
• Uitvoeringsverordeningen
• Gedelegeerde verordeningen
Hieronder lichten we het verschil tussen de drie types verordeningen toe:
BASISVERORDENING

SECUNDAIRE VERORDENING
Uitvoeringsverordeningen

Wettelijke verordeningen die
vanaf hun inwerkingtreding
automatisch en uniform van
toepassing zijn in alle EUlanden, zonder in de nationale
wetgeving te moeten worden
opgenomen. Alle elementen in
deze
verordeningen
zijn
verplicht in alle EU-landen.

Uitvoeringsverordeningen zijn
juridisch bindende handelingen
waarmee de Commissie — onder
toezicht
van
comités
die
samengesteld
zijn
uit
vertegenwoordigers van de EUlanden — voorwaarden vastlegt
die garanderen dat de EUwetgeving overal gelijk wordt
nageleefd.
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Gedelegeerde verordeningen
Gedelegeerde verordeningen zijn
juridisch bindende handelingen
waarmee de Commissie nietessentiële elementen van de
wetgevende
EU-verordeningen
aanvult of wijzigt, bijvoorbeeld om
gedetailleerde
maatregelen
te
definiëren.
De
Commissie
neemt
de
gedelegeerde verordening aan, en de
tekst wordt van kracht als het
Parlement en de Raad zich er niet
tegen verzetten.
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VALIDATIE VAN DE TEKSTEN
De secundaire verordeningen worden momenteel geschreven. Hieronder ziet u een vereenvoudigd overzicht
van het validatieproces voor wetgevende teksten.
Uitvoeringsverordeningen

Gedelegeerde verordeningen

** Net zoals bij CERTISYS kunt u uw opmerkingen over de tekstvoorstellen aan de Commissie doorgeven via de website
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

DE NIEUWE VERORDENING IN ENKELE WORDEN

Hoofdstuk I: Voorwerp, toepassingsgebied en definities
o Artikel 1: Voorwerp
o Artikel 2: Toepassingsgebied
o Artikel 3: Definities
Hoofdstuk II: Doelstellingen en beginselen van de biologische productie
o Artikel 4: Doelstellingen
o Artikel 5: Algemene beginselen
o Artikel 6: Specifieke beginselen voor landbouwactiviteiten en aquacultuur
o Artikel 7: Specifieke beginselen voor de verwerking van biologische levensmiddelen
o Artikel 8: Specifieke beginselen voor de verwerking van biologische diervoeder
Hoofdstuk III: Productievoorschriften
o Artikel 9: Algemene productievoorschriften
o Artikel 10: Omschakeling
o Artikel 11: Verbod op het gebruik van ggo’s
o Artikel 12: Voorschriften voor de plantaardige productie
o Artikel 13: Specifieke bepalingen voor het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

biologisch heterogeen materiaal
Artikel 14: Voorschriften voor de dierlijke productie
Artikel 15: Productievoorschriften voor algen en aquacultuurdieren
Artikel 16: Productievoorschriften voor verwerkte levensmiddelen
Artikel 17: Productievoorschriften voor verwerkte diervoeders
Artikel 18: Productievoorschriften voor wijn
Artikel 19: Productievoorschriften voor als levensmiddel of diervoeder gebruikte gist
Artikel 20: Afwezigheid van bepaalde productievoorschriften voor specifieke diersoorten en
aquacultuurdiersoorten
Artikel 21: Productievoorschriften voor producten die niet vallen onder de productcategorieën bedoeld
in de artikelen 12 tot en met 19
Artikel 22: Vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften
Artikel 23: Verzameling, verpakking, vervoer en opslag
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o
o
o

o
o

Artikel 24: Toelating van producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie
Artikel 25: Toelating door lidstaten van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong voor
verwerkte biologische levensmiddelen
Artikel 26: Verzameling van gegevens over de beschikbaarheid op de markt van plantaardig biologisch
teeltmateriaal en plantaardig omschakelingsteeltmateriaal, biologische dieren en biologische
aquacultuurjuvenielen
Artikel 27: Verplichtingen en maatregelen bij vermoeden van niet-naleving
Artikel 28: Voorzorgsmaatregelen om de aanwezigheid van niet-toegelaten producten en stoffen te
vermijden
Artikel 29: Te nemen maatregelen in geval van aanwezigheid van niet-toegelaten producten of stoffen

o
Hoofdstuk IV: Etikettering
o Artikel 30: Het gebruik van termen die verwijzen naar biologische productie
o Artikel 31: Etikettering van producten en stoffen die in de gewasproductie worden gebruikt
o Artikel 32: Verplichte aanduidingen
o Artikel 33: Het logo voor de biologische productie van de Europese Unie
Hoofdstuk V: Certificering
o Artikel 34: Certificeringssysteem
o Artikel 35: Certificaat
o Artikel 36: Groep exploitanten
Hoofdstuk VI: Officiële Controles officiels en andere officiële activiteiten
o Artikel 37: Verband met Verordening (EU) 2017/625 en aanvullende voorschriften voor officiële

o
o
o

controles en andere officiële activiteiten met betrekking tot de biologische productie en de etikettering
van biologische producten
Artikel 38: Aanvullende regels inzake officiële controles en acties die de bevoegde autoriteiten moeten
ondernemen
Artikel 39: Aanvullende regels inzake door exploitanten en groepen exploitanten te nemen maatregelen
Artikel 40: Aanvullende regels inzake de delegatie van officiële controletaken en taken in verband met
andere officiële activiteiten
Artikel 41: Aanvullende regels inzake maatregelen in geval van niet-naleving
Artikel 42: Aanvullende regels inzake maatregelen in geval van niet-naleving
Artikel 43: Aanvullende regels inzake de uitwisseling van informatie

o
o
o
Hoofdstuk VII: Handelsverkeer met derde landen
o Artikel 44: Uitvoer van biologische producten
o Artikel 45: Invoer van biologische en omschakelingsproducten
o Artikel 46: Erkenning van controleautoriteiten en controleorganen
o Artikel 47: Gelijkwaardigheid in het kader van een handelsovereenkomst
o Artikel 48: Gelijkwaardigheid in het kader van Verordening (EG) nr. 834/2007
o Artikel 49: Verslag van de Commissie over de toepassing van de artikelen 47 en 48
Hoofdstuk VIII: Algemene bepalingen
o Artikel 50: Vrij verkeer van biologische en omschakelingsproducten
o Artikel 51: Informatie over de biologische sector en de biologische handel
o Artikel 52: Informatie over de bevoegde autoriteiten, controleautoriteiten en controleorganen
o Artikel 53: Afwijkingen, toelatingen en verslag
Hoofdstuk IX: Procedure, overgangs- en slotbepalingen
o Artikel 54: Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
o Artikel 55: Comitéprocedure
o Artikel 56: Intrekking
o Artikel 57: Overgangsmaatregelen met betrekking tot krachtens artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr.
o
o

834/2007 erkende controleautoriteiten en controleorganen
Artikel 58: Overgangsmaatregelen met betrekking tot krachtens artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr.
834/2007 ingediende verzoeken van derde landen
Artikel 59: Overgangsmaatregelen met betrekking tot de eerste erkenning van controleautoriteiten en
controleorganen
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o

Artikel 60: Overgangsmaatregelen voor voorraden van overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007
geproduceerde biologische producten
Artikel 61: Inwerkingtreding en toepassing

o
Bijlage I : Andere in artikel 2, lid 1, bedoelde producten
Bijlage II : In hoofdstuk III bedoelde gedetailleerde productievoorschriften
o Deel 1 : Voorschriften voor de plantaardige productie
o Deel 2 : Voorschriften voor de dierlijke productie
o Deel 3 : Productievoorschriften voor algen en aquacultuurdieren
o Deel 4 : Productievoorschriften voor verwerkte levensmiddelen
o Deel 5 : Productievoorschriften voor verwerkte diervoeders
o Deel 6 : Wijn
o Deel 7 : als levensmiddel of diervoeder gebruikte gist
Bijlage III : Verzameling, verpakking, vervoer en oplslag van producten
Bijlage IV : aanduidingen als bedoeld in Artikel 50
Bijlage V : Logo voor biologische productie van de Europese Unie en codenummers
Bijlage VI : Model van het certificaat
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