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WETGEVING & TOEZICHT

Hervorming Europese  
bio-wetgeving zaait verdeling

De vraag naar biologische producten in Europa 

steeg het afgelopen decennium sterk. In 2013 

bedroeg de markt in de EU-28 naar schatting 23,3 

miljard euro, een groei van 5,9% in vergelijking 

met 2012. Ten opzichte van 2004 ging het zelfs om 

een verdubbeling.

De grootste markt voor bioproducten in 2013 was 

Duitsland, goed voor 7,55 miljard euro. Frankrijk 

en het Verenigd Koninkrijk volgen met 4,5 miljard 

euro en 2,24 miljard euro. Importlanden met 

gelijkwaardige voorwaarden voor biologische pro-

ductie als de EU zijn: Australië, Nieuw-Zeeland, 

Argentinië, Costa Rica, India, Israël, Tunesië,  

Zwitserland, Verenigde Staten, Canada en Japan.  

Momenteel regelen een Europese verordening uit 

2007 en een tweetal uitvoeringsbesluiten van de 

Europese Commissie de biologische sector. In  

verschillende Europese lidstaten gelden nog  

uiteenlopende regels.

De Europese Commissie diende in maart 2014 een 

voorstel in tot herziening van de bio-verordening 

(1). Het doel van de herziening was om de wet- 

geving conform aan het verdrag van Lissabon te 

maken, het consumentenvertrouwen te verhogen 

en fraudedetectie te verbeteren. Het voorstel van 

de Europese Commissie beoogt een vereenvoudi-

ging van de verordening en een vermindering van 

administratieve en financiële hindernissen voor 

producenten van bio-producten. 

Een van de voorstellen van de Europese Commis-

sie die door de Raad medio juni 2015 weerhouden 

is, is de invoering van groepscertificering voor 

kleine producenten.  

Daarentegen weerlegde de Raad het voorstel van 

de Europese Commissie om limieten voor pestici-

den-residuen in bio-producten op te leggen, die  

bij overschrijding zouden leiden tot automatische 

intrekking van het bio-label. Hetzelfde geldt voor 

de frequentie van de controles in bio-bedrijven, 

zodat ondernemers met een laag risico minder 

vaak en/of minder uitputtende controles zouden 

krijgen. De Raad was ook niet overtuigd van de 

noodzaak om de mogelijkheid tot gemengd bedrijf, 

het combineren van percelen ten behoeve van  

biologische productie en conventionele productie, 

te verbieden.

Het voorstel dat door de Raad is aangenomen, is 

dus bij lange na niet het voorstel dat de Europese 

Commissie initieel voor ogen had. De onderhan-

delingen tussen het Europees Parlement en de 

Raad om tot een politiek akkoord te komen zijn 

geopend. Van de zijde van het Europees Parlement 

werden de bijna 200 amendementen besproken op 

15 juli jl. Van de zijde van de Europese Commissie, 

zal de commissie AGRI haar verslag in de herfst  

indienen. Er zullen dan slechts een paar maanden 

overblijven voor de Raad en het Parlement om tot 

een institutioneel compromis te komen.  

De Europese Commissie wil de nieuwe wetgeving 

op 1 juli 2017 in werking laten treden. 

1. Commission européenne, Proposition de Règlement du  

Parlement européen et du Conseil relatif à la production  

biologique et à l’étiquetage des produits biologiques,  

24 mars 2014, COM(2014) 180 final
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‘ Het voorstel dat 

de Raad heeft  

aangenomen is 

niet wat de Euro-

pese Commissie 

voor ogen had’


