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Het controlesysteem voor biologische producten is 
verbeterd, maar er kan nog meer worden gedaan, aldus 
EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is het controlesysteem voor biologische 
producten in de EU de afgelopen jaren verbeterd, maar blijven er uitdagingen bestaan. Er zijn verdere 
maatregelen nodig wat betreft de overgebleven tekortkomingen in de lidstaten, het toezicht op invoer 
en de traceerbaarheid van producten, aldus de controleurs. 

Consumenten betalen soms aanzienlijk hogere prijzen voor producten met het EU-biologo dan voor 
conventionele producten. De overgrote meerderheid van de in de EU geconsumeerde biologische 
producten wordt vervaardigd op haar grondgebied.  

Er bestaan geen wetenschappelijke testen om te bepalen of een product al dan niet biologisch is. 
Daarom is een robuust controlesysteem dat de hele toeleveringsketen omvat — van de producenten tot 
de levensmiddelenfabrikanten, importeurs en distributeurs — van essentieel belang om de 
consumenten de zekerheid te bieden dat de biologische producten die zij kopen daadwerkelijk 
biologisch zijn. De Europese Commissie speelt een centrale rol in het toezicht op het controlesysteem.  

De biologische sector in de EU is de afgelopen jaren snel gegroeid. De controleurs gaven follow-up aan 
hun vorige verslag uit 2012 en beoordeelden of het controlesysteem van de EU voor de productie, 
verwerking, distributie en invoer van biologische producten consumenten nu meer zekerheid biedt. 
Naast een follow-up in de zes lidstaten die tijdens de vorige controle werden bezocht, werden in de EU 
controlebezoeken afgelegd aan Bulgarije en de Tsjechische Republiek.  

De controleurs constateerden dat het controlesysteem is verbeterd en dat er in het algemeen gevolg 
was gegeven aan hun eerdere aanbevelingen. De lidstaten die de vorige keer zijn gecontroleerd, hebben 
maatregelen genomen om hun controlesystemen te verbeteren en de Commissie heeft haar 
controlebezoeken hervat en heeft inmiddels de meeste lidstaten bezocht. Een aantal tekortkomingen 
blijft echter bestaan: het gebruik van handhavingsmaatregelen bij het opleggen van sancties voor niet-
naleving is niet geharmoniseerd in heel de EU, en de autoriteiten van de lidstaten en de controleorganen 
communiceerden gevallen van niet-naleving soms traag.  
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“Wanneer consumenten biologische producten kopen, vertrouwen zij erop dat voorschriften inzake 
biologische productie werden toegepast in elk stadium van de toeleveringsketen, ongeacht of de 
producten in de EU zijn vervaardigd of ingevoerd”, aldus Nikolaos Milionis, het voor dit verslag 
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “De Commissie moet samenwerken met de 
lidstaten om de overgebleven tekortkomingen aan te pakken en het controlesysteem zo doeltreffend 
mogelijk te maken. Dit is van cruciaal belang om het vertrouwen van de consument in het EU-biologo te 
behouden.” 

Tijdens deze controle werd uitgebreider gekeken naar de invoerstelsels. In 2018 heeft de EU biologische 
producten ingevoerd uit meer dan honderd derde landen. De controleurs constateerden dat de 
Commissie was begonnen controleorganen te bezoeken in de landen die biologische producten 
uitvoeren naar de EU. Ze stelden ook tekortkomingen vast in de controles van de lidstaten van 
binnenkomende zendingen en constateerden dat de controles van de controleorganen van importeurs 
nog steeds onvolledig waren in sommige lidstaten. 

De controleurs verrichtten een traceerbaarheidsonderzoek met betrekking tot biologische producten. 
Ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren, met name in de EU, constateerden ze dat veel producten 
niet naar de landbouwproducent konden worden getraceerd en dat het soms meer dan drie maanden 
duurde om ze te traceren.  

De controleurs bevelen aan dat de Commissie: 

• de overgebleven tekortkomingen in de controlesystemen en verslaglegging van de lidstaten 
aanpakt; 

• het toezicht op de invoer verbetert, onder andere door betere samenwerking met de 
accreditatie-instellingen en de bevoegde autoriteiten van andere belangrijke invoermarkten, en 

• volledigere traceerbaarheidscontroles met betrekking tot biologische producten verricht. 

Noot voor de redactie 

Speciaal verslag nr. 04/2019 “Het controlesysteem voor biologische producten is verbeterd, maar er 
blijven enkele uitdagingen bestaan” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 

Dit verslag betreft een follow-upcontrole van het Speciaal verslag nr. 9/2012 van de ERK “Controle van 
het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten”, 
waarvoor de controleurs bezoeken aflegden aan het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje, 
Frankrijk en Ierland. 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, alsmede 
aan andere betrokken partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het bedrijfsleven en 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid van de 
aanbevelingen die de controleurs doen in hun verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau 
van acceptatie onderstreept het nut van het werk van de ERK voor burgers van de EU. 
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