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Geachte voorzitter, 

De Commissie dankt de Tweede Kamer voor haar brief over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en 
de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad [verordening officiële controles] en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 {COM(2014) 180 final} en voor haar 
diepgaande belangstelling voor het voorstel. 

Om te beginnen zou de Commissie erop willen wijzen dat het voorstel in kwestie op de 
lijst staat van voorstellen die de Commissie wil intrekken of wijzigen, opgenomen in haar 
werkprogramma voor 2015 {COM(2014) 910 final - bijlage 2}. De Commissie heeft het 
voornemen het voorstel in te trekken en door een nieuw initiatief te vervangen, mocht 
binnen zes maanden geen overeenstemming zijn bereikt. 

Het voorstel inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten 
is opgesteld tegen de achtergrond van toenemende uitdagingen voor de duurzame 
ontwikkeling van de biologische sector. De afgelopen tien jaar is de markt voor 
biologische producten in de EU verviervoudigd. De productie binnen de EU is echter 
slechts verdubbeld. De groei van de markt berust derhalve voor het merendeel op 
ingevoerde producten. Er moet krachtiger worden gestreefd naar vergroting van de 
biologische productiecapaciteit in de EU. 

Als de productie in hoog tempo wordt verhoogd, riskeren we dat de normen voor de 
biologische productie onder druk komen te staan, waardoor de geloofwaardigheid van 
het systeem in het gedrang zou komen. Bovendien is uit een uitgebreide openbare 
raadpleging, waarop ruim 45.000 reacties zijn binnengekomen, duidelijk gebleken dat de 
burgers hoge verwachtingen hebben als het gaat om de normen voor en de integriteit van 
de biologische productie. Er zijn momenteel vele mogelijkheden voor derogaties van de 
voorschriften, die in de lidstaten op uiteenlopende wijze worden toegepast en ook voor 
ingevoerde producten gelden. Het gevolg hiervan is dat er geen sprake is van een gelijk 
speelveld en van transparantie. Dat heeft ook zijn weerslag op het controlesysteem, dat 
zoals de Europese Rekenkamer al schreef in haar verslag van 20121, ingrijpend moet 
worden verbeterd. Naast vereenvoudiging en verduidelijking van het rechtskader waren 
dit de overwegingen die ten grondslag lagen aan het wetsvoorstel van de Commissie 
voor de biologische sector. 

Speciaal verslag nr. 9/2012 van de Rekenkamer: "Controle van het controlesysteem inzake de 
productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten". 
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De Commissie heeft nota genomen van de diverse opmerkingen en vragen die de Tweede 
Kamer in haar brief naar voren heeft gebracht, onder meer over de mate van 
harmonisatie en de oproep aan de lidstaten tot meer flexibiliteit, over de beperkingen op 
het gebruik van niet-biologische ingrediënten, over gemengde bedrijven, over het gebruik 
van gedelegeerde handelingen en over dierenwelzijn. 

Wat de meer algemene vragen betreft die in de brief van de Tweede Kamer aan de orde 
komen, zou de Commissie de volgende opmerkingen willen maken. 

Wat betreft de vraag waarom de Commissie een nieuwe verordening heeft verkozen 
boven een wijziging van de vigerende verordening, is de Commissie van mening dat 
wijziging van de bestaande verordening de duurzame ontwikkeling van de biologische 
productie in de Unie onvoldoende zou bevorderen en negatieve gevolgen voor de 
biologisch markt zou hebben. Volgens haar zou deelname aan de biologische regeling in 
dat geval meer administratieve kosten en lasten hebben meegebracht, zoals bleek uit het 
effectbeoordelingsverslag. 

Daarom koos de Commissie ervoor een nieuwe verordening voor te stellen, met een 
samenhangende aanpak voor alle lidstaten en vermindering van de administratieve 
belasting, doordat alle marktdeelnemers zich aan één stel regels zouden moeten houden. 
Het voorstel van de Commissie heeft dezelfde doelstellingen als het bestaande beleids- en 
rechtskader: de duurzame ontwikkeling van de biologische sector in de Unie 
ondersteunen, daarbij de eerlijke mededinging tussen producenten waarborgen, ook wat 
ingevoerde producten betreft, en het consumentenvertrouwen op peil houden. 

Wat betreft het raadplegingsproces, en met name de opmerkingen van de Tweede Kamer 
over het gebrek aan transparantie van het proces, roept de Commissie in herinnering dat 
het herzieningspakket (bestaande uit een voorstel voor een verordening, een actieplan en 
een verzoek om toestemming om te onderhandelen over internationale overeenkomsten 
met derde landen) het resultaat is van twee en een halfjaar werk met belanghebbenden, 
deskundigen, lidstaten en andere partijen. De Commissie wil de voorwaarden tot stand 
brengen waaronder de Europese biologische landbouw zich de komende tien jaar 
duurzaam kan ontwikkelen. 

Bovendien zou de Commissie willen benadrukken dat het voorstel op een grondige 
effectbeoordeling berust en dat het herzieningsproces geheel transparant is verlopen. 

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het Regelgevend Comité 
voor biologische productie zijn in elk stadium van het herzieningsproces op de hoogte 
gehouden. Daarnaast zijn zij geraadpleegd over de administratieve kosten en lasten die 
voortvloeien uit de toepassing van de huidige biologische wetgeving om vast te stellen 
welke gebieden voor verbetering vatbaar waren. 

De effectbeoordeling is gebaseerd op een grondige analyse van de biologische sector in 
heel Europa en op een kwalitatieve en - waar mogelijk - kwantitatieve beoordeling van 
de voorgenomen maatregelen. In de effectbeoordeling bij het voorstel {SWD(2014) 65 
final} zijn de details van dit proces opgenomen alsook de resultaten van de verrichte 
onderzoeksanalyse2. 

De Commissie is het volkomen met de Tweede Kamer eens dat fraude moet worden 
bestreden en niet ten koste mag gaan van eerlijke biologische boeren. De Commissie is 

http://ec.europa.eu/agriculture/orgaiiic/documents/eu-policv/policv-developmenťimpact-
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het er ook mee eens dat consumenten erop moeten kunnen vertrouwen dat de wetgeving 
in alle lidstaten in acht worden genomen. De jaarlijkse fysieke inspectie van alle 
biologische marktdeelnemers - die in veel gevallen een onnodige belasting is gaan 
vormen voor marktdeelnemers en controle-instanties - wordt in het voorstel van de 
Commissie vervangen door een risicogebaseerde aanpak, die tot doeltreffendere en 
gerichtere controles moet leiden. Het is bedoeling dat alle marktdeelnemers van de 
biologische keten aan het controlesysteem worden onderworpen. De voorgestelde 
aanpak houdt in dat marktdeelnemers die een geringer risico vormen en een goede staat 
van dienst hebben op het gebied van naleving van de voorschriften, fysiek minder vaak 
zullen worden gecontroleerd. Marktdeelnemers die een groter risico vormen, vanwege de 
aard van hun activiteiten of omdat er reeds eerder niet-naleving is geconstateerd, zullen 
vaker aan fysieke inspecties worden onderworpen. De invoering van voorschriften inzake 
"biologische" controles in de algemene horizontale wetgeving inzake de controle van 
levensmiddelen en diervoeders stelt bovendien de marktdeelnemers, de nationale 
overheden en de controleorganen in staat met één complete reeks regels te werken, 
doordat alle controlevoorschriften in één rechtshandelins worden samengebracht. De 
Commissie is van oordeel dat dit de procedures zou vereenvoudigen, de controles zou 
verbeteren en de marktdeelnemers zou helpen om de wettelijke voorschriften beter in 
acht te nemen. 

De Tweede Kamer toont zich bezorgd over de toegenomen administratieve lasten voor de 
biologische boeren. Een van de belangrijkste doeleinden van de herziening van de 
wetgeving inzake biologische producten was dan ook een verdere vereenvoudiging. Door 
het voorstel worden de administratieve lasten op een aantal manieren verminderd. Onder 
meer worden 37 van de meer dan honderd meldingsverplichtingen geschrapt, zonder de 
naleving van de normen in gevaar te brengen; 63 verschillende normen voor de invoer 
worden vervangen door één Europese norm, en er worden geharmoniseerde 
voorschriften ingevoerd voor de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen. Tot dusver 
pasten de lidstaten bij detectie van niet-toegelaten stoffen verschillende behandelingen 
toe. Doordat het controlesysteem voortaan van een risicogebaseerde aanpak zou 
uitgaan, komen eveneens een vereenvoudiging en kostenvermindering tot stand. 

De Tweede Kamer merkt op dat het problematisch zou kunnen zijn om de invoerregeling 
uit te breiden tot biologische bedrijven (die zich volledig aan de biologische normen van 
de EU houden). Uit de effectbeoordeling en de uitvoerige dialoog met de 
belanghebbenden is duidelijk gebleken dat de binnenlandse producenten nadelen 
ondervinden ten opzichte van bedrijven uit derde landen, die onder gelijkwaardige 
regelingen mogen produceren. Bovendien kunnen de talrijke derogaties waarin de 
huidige biologische regelgeving voorziet tot aanzienlijke lacunes leiden wanneer de 
gelijkwaardigheidsregel wordt toegepast. De Commissie heeft voorgesteld in de 
invoerregeling ook op naleving toe te zien, om voor alle producenten een gelijk speelveld 
tot stand te brengen. De Commissie onderhoudt nauw contact met vertegenwoordigers 
van ontwikkelingslanden om eventuele moeilijkheden te signaleren die de nieuwe 
productie- en contr oler egels voor producenten in derde landen zouden kunnen opleveren. 
Het gaat om een specifieke doelstelling van het actieplan. Wij merken tevens op dat de 
andere grote biologische markten - VS, Canada - ten aanzien van de invoer ook met een 
nalevingsregeling werken. 

Tot slot gaat de Tweede Kamer in haar brief in op de voorgestelde geharmoniseerde 
aanpak inzake de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen. De Commissie wil erop 
wijzen dat Verordening (EG) nr. 834/2007 reeds voorziet in het testen op niet-toegelaten 
stoffen, maar niet voorschrijft hoe te handelen bij het aantreffen van niet-toegelaten 
stoffen of in het geval van analyseresultaten waaruit de aanwezigheid van deze stoffen 
blijkt. Sommige lidstaten hebben nationale voorschriften vastgesteld en een aantal 



organisaties hebben richtsnoeren opgesteld, die uiteenlopende gevolgen hebben voor de 
behandeling van producten en voor sancties. Dat leidt ertoe dat marktdeelnemers 
verschillend worden behandeld wanneer in eindproducten niet-toegelaten stoffen zijn 
aangetroffen. 

De Commissie hoopt dat deze brief een antwoord biedt op de vragen en opmerkingen van 
de Tweede Kamer en verheugt zich op het vervolg van de politieke dialoog. 

Met bijzondere hoogachting, 

Frans Timmermans 
Eerste vicevoorzitter 

Phil Hogan 
Lid van de Commissie 


