
 

Voorwaarden verbonden aan een AVV 

 

1.  het moet gaan om overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen; 

2.  van een erkende producentenorganisatie, unie van producentenorganisaties of brancheorganisatie 

die in één of meer specifieke economische regio’s van een lidstaat werkzaam is; 

3.  de betreffende producentenorganisatie, unie van producentenorganisaties of brancheorganisatie 

moet als representatief te beschouwen zijn in de economische regio waar zij actief is;  

4.  voorschriften kunnen alleen verbindend worden verklaard als zij betrekking hebben op één 

van de in art. 164 lid 4 Verordening 1308/2013 genoemde doelen;  

5.  de verbindend te verklaren voorschriften mogen andere marktdeelnemers in de betrokken 

lidstaat of in de Europese Unie geen schade berokkenen; 

6.  de verbindend te verklaren voorschriften mogen niet onverenigbaar zijn met het Unierecht 

of met de nationale voorschriften die van kracht zijn; en 

7.  de verbindendverklaring mag slechts van beperkte duur zijn.  

De verbindend verklaarde voorschriften moeten bekend worden gemaakt in een officiële 

publicatie van de lidstaat (de “Staatscourant” bijvoorbeeld).  

 

Doelen  

 

Landbouwvoorschriften van een erkende (unie van) producentenorganisatie(s) of brancheorganisatie kunnen 

slechts algemeen verbindend worden verklaard, indien de voorschriften gericht zijn op ‘één’ van de navolgende 

doelen: 

a.  rapportage over productie en afzet; 

b.  productievoorschriften die stringenter zijn dan de in de nationale of de regelgeving van de Unie 

vastgestelde voorschriften; 

c.  de opstelling van met de regelgeving van de Unie verenigbare standaardcontracten; 

d.  de afzet; 

e. de milieubescherming; 

f.  maatregelen om het potentieel van producten te bevorderen en optimaal te benutten; 

g.  maatregelen ter bescherming van de biologische landbouw, oorsprongsbenamingen, kwaliteitslabels en 

geografische aanduidingen; 

h.  onderzoek met het oog op de valorisatie van de producten, met name via nieuwe gebruiksmogelijkheden 

die de volksgezondheid niet in gevaar brengen; 

i.  studies om de productkwaliteit te verbeteren; 

j.  onderzoek naar met name teeltmethoden die een geringer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of 

diergeneesmiddelen mogelijk maken en het behoud van de bodem en het behoud of de verbetering van 

het milieu garanderen; 

k.  de definitie van minimumkenmerken en -normen inzake verpakking en aanbiedingsvorm; 

l.  het gebruik van gecertificeerd zaaizaad en de monitoring van de kwaliteit van de producten; 

m.  de gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid; 

n.  het beheer van bijproducten. 

 

Algemeen economisch belang Inzichtelijk maken  

 

Omdat de groep van marktdeelnemers die van de bedoelde activiteiten profiteert, relatief groot kan zijn, is het 

aan de lidstaat (die voor niet-aangesloten marktdeelnemers een financiële bijdrage verplicht stelt) om het 

algemeen economisch belang goed inzichtelijk te maken. Ook moet duidelijk worden gemaakt welke 

marktdeelnemers precies profiteren om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden voor verplichtstelling van 

de financiële bijdrage wordt voldaan. 

 

Objectief verschilt 

 

De niet-aangesloten marktdeelnemers bevinden zich in een situatie welke objectief verschilt van die van 

aangesloten marktdeelnemers, wanneer de door de producentenorganisatie, unie van producentenorganisaties 

of brancheorganisatie vastgestelde regels niet of slechts marginaal van toepassing zijn op hun producten en de 

acties van de betreffende organisatie niet of slechts marginaal ten goede komen aan deze producten. 

 


