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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2001/112/CE do Conselho relativa aos sumos de frutos e a determinados 
produtos similares destinados à alimentação humana
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0490),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 43.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0278/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 20 de Janeiro de 
20111,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 84 de 17.3.2011, p. 45.
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Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Para favorecer a livre circulação de 
sumos de frutos e determinados produtos 
similares na União Europeia, a 
Directiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2001, relativa aos sumos 
de frutos e a determinados produtos 
similares destinados à alimentação 
humana, estabeleceu disposições 
específicas sobre a produção, a composição 
e a rotulagem dos produtos em causa. 
Essas regras devem ser adaptadas ao 
progresso técnico e devem ter em conta a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes, nomeadamente no que respeita 
à norma do Codex Alimentarius relativa 
aos sumos e néctares de frutos (Codex Stan 
247-2005), adoptada pela Comissão do 
Codex Alimentarius na sua vigésima oitava 
sessão, realizada de 4 a 9 de Julho de 2005, 
e ao código de práticas da Associação 
Europeia dos Industriais de Sumos e 
Néctares (AIJN).

(1) Para defender os interesses dos 
consumidores, fornecendo-lhes tanta 
informação quanto possível, e favorecer a 
livre circulação de sumos de frutos e 
determinados produtos similares na União 
Europeia, a Directiva 2001/112/CE do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2001, 
relativa aos sumos de frutos e a 
determinados produtos similares destinados 
à alimentação humana1, estabeleceu 
disposições específicas sobre a produção, a 
composição e a rotulagem dos produtos em 
causa. É oportuno clarificar os conceitos e 
estabelecer categorias bem diferenciadas 
a fim de adaptar essas regras ao progresso 
técnico e ter em conta a evolução das 
normas internacionais pertinentes, 
nomeadamente no que respeita à norma do 
Codex Alimentarius relativa aos sumos e 
néctares de frutos (Codex Stan 247-2005), 
adoptada pela Comissão do Codex 
Alimentarius na sua vigésima oitava 
sessão, realizada de 4 a 9 de Julho de 2005, 
e ao código de práticas da Associação 
Europeia dos Industriais de Sumos e 
Néctares (AIJN).
1 JO L 10 de 12.1.2002, p. 58.

Or. es

Justificação

O relator é favorável à base jurídica proposta pela Comissão (artigo 43.º) e salienta o papel 
da comissão parlamentar competente para a matéria de fundo em termos de garantia dos 
aspectos relativos à segurança alimentar e à qualidade dos sumos e produtos similares, cuja 
rotulagem deve ser revista para que sejam clarificados todos os aspectos susceptíveis de 
causar confusão aos consumidores.
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Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A fim de evitar situações de 
distorção da concorrência, as normas 
decorrentes da adaptação da directiva ao 
Codex devem ser aplicadas de igual forma 
a todos os produtos comercializados na 
UE, independentemente do facto de serem 
produzidos na UE ou em países terceiros.

Or. es

Justificação

La Unión Europea debe garantizar que las normas que impone a sus zumos y productos 
similares se cumplen en todos los productos importados, de modo que los mismos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria sean comunes para todos los productos que circulan en el 
mercado europeo. Por otro lado, el ponente se muestra convencido de que optar por el 
producto de proximidad siempre es más beneficioso en términos ambientales y de 
sostenibilidad socioeconómica, a la vez que estimula a los fabricantes de países terceros a 
involucrarse en la fabricación de productos de mayor calidad y más sostenibles.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Podem ser autorizadas 
determinadas práticas tecnológicas que 
contribuam para melhorar qualidades 
específicas do produto, tais como a cor ou 
a acidez, desde que não sejam alteradas as 
suas características físicas, químicas, 
organolépticas e nutricionais.

Or. es 

Justificação

Os progressos tecnológicos permitem aos produtores utilizar novas práticas. Estas devem ser 
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autorizadas sempre que sirvam para melhorar o produto e não necessitam de ser 
mencionadas no rótulo se não implicarem alterações significativas do produto.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares, de 
mel ou de edulcorantes. Neste caso, a 
referida adição deverá figurar na lista dos 
ingredientes, tal como prevê a legislação 
em vigor, devendo ser especificada a
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.

No que diz respeito ao mel, se não se 
tratar de mel natural, deverá ser 
igualmente indicada a sua composição 
completa e/ou o seu teor de glicose.

Or. es

Justificação
Deveria ser permitida a menção voluntária "sem adição de açúcares" para os sumos 
(categoria 1, Anexo I) e poderia desaparecer a menção obrigatória "com adição de 
açúcares" para a categoria "néctares". A legislação estabelece que os açúcares devem ser 
indicados na lista de ingredientes. Além disso, a própria definição de "néctares" já prevê a 
adição de açúcares. Impor a menção obrigatória "com adição de açúcares" significaria uma 
tripla rotulagem, o que é redundante. Outras bebidas com grande teor de açúcares, como os 
refrigerantes, não estão obrigadas a uma menção específica neste sentido.
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de ajudar o consumidor a fazer 
a distinção entre sumo e néctar no que diz 
respeito ao teor de açúcares, deverá 
permitir-se a utilização da menção "sem 
adição de açúcares" nos sumos de frutos 
pertencentes à categoria 1 do anexo I.

Or. es

Justificação

Considerando que existem grupos de consumidores com necessidades específicas (diabéticos, 
crianças e pessoas com problemas de saúde decorrentes de sobrecarga ponderal, etc.) e que 
o consumidor continua a não conseguir fazer uma distinção clara entre "sumos de frutos" e 
"néctares de frutos" no que diz respeito ao teor de açúcares, é oportuno autorizar uma 
excepção nas menções das categorias referidas na alteração. Esta disposição poderá ter um 
carácter transitório.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É inserido um artigo 6.ºA com a 
seguinte redacção:

Artigo 6.º-A
Campanhas de informação

A Comissão e os Estados-Membros devem 
realizar campanhas de informação, tanto 
a nível geral como nos pontos de venda, 
destinadas a informar os consumidores 
sobre as diferentes categorias de sumos e 
produtos similares estabelecidas pela 
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presente directiva.

Or. es

Justificação

Perante as dificuldades que se registam actualmente quando se trata de distinguir, por 
exemplo, "sumos" de "néctares", é necessário envidar esforços para garantir uma boa 
compreensão, por parte do consumidor, das categorias de produtos que são estabelecidas no 
Codex e adoptadas pela presente directiva.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para alinhar a presente directiva com o 
progresso técnico e ter em conta a evolução 
das normas internacionais pertinentes, a 
Comissão pode, por meio de actos 
delegados, adaptar os anexos, excepto o 
anexo I, parte I, e o anexo II.

Para alinhar a presente directiva com o 
progresso técnico e ter em conta a evolução 
das normas internacionais pertinentes, a 
Comissão pode, por meio de actos 
delegados, adaptar os anexos, excepto o 
anexo I, parte I, o anexo I, parte II, ponto 
2 (ingredientes autorizados), e o anexo II.

Or. es

Justificação

O relator considera que as decisões relativas à adição de ingredientes autorizados não devem 
ser tomadas através de actos delegados, tendo em conta as divergências existentes sobre 
determinadas questões, como, por exemplo, os aromas.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 7-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adoptar os actos 1. Os poderes para adoptar os actos 
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delegados a que se refere a presente 
directiva são conferidos à Comissão por 
período indeterminado.

delegados a que se refere a presente 
directiva são conferidos à Comissão por 
um período de 5 anos a contar da última 
data de transposição da directiva. Se não 
houver razões ou não for formulado um 
pedido explícito para que sejam revistos 
aspectos específicos da presente directiva, 
considera-se que este período é 
prorrogado.  

Or. es

Justificação

Se não houver razões substanciais que justifiquem uma revisão da regulamentação, a 
Comissão pode recorrer à fórmula da chamada "prorrogação tácita". 

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até 18 meses após a 
entrada em vigor da directiva. Os Estados-
Membros comunicam imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
directiva.

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até 18 meses após a 
entrada em vigor da directiva.

Or. es

Justificação

O relator aceita a visão maioritária do Parlamento Europeu a favor dos quadros de 
correspondência e salienta o seu valor como instrumento imprescindível para facilitar a 
legislação nos períodos de transposição da regulamentação comunitária. No entanto, neste 
caso, e face às alterações introduzidas pela presente directiva, o relator não considera 
necessário tornar obrigatória a comunicação dos quadros de correspondência pelos Estados-
Membros, pois essa obrigatoriedade poderia gerar um acréscimo desnecessário de 
burocracia.
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Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Período de transição

A fim de permitir o escoamento das 
existências no mercado e a adaptação à 
nova regulamentação, é instituído um 
período de transição de 18 meses a contar 
da data de transposição da presente 
directiva.

Or. es

Justificação

A previsão de um período de transição de 18 meses para além da data de transposição 
permitirá à indústria europeia e aos produtores de países terceiros dispor de 3 anos, no total, 
para se adaptarem à nova regulamentação.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – secção I – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No fabrico de néctares de frutos sem 
adição de açúcares ou de baixo valor 
energético, os açúcares podem ser total ou 
parcialmente substituídos por edulcorantes, 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1333/2008.

No fabrico de néctares de frutos sem 
adição de açúcares ou de valor energético 
reduzido, os açúcares podem ser total ou 
parcialmente substituídos por edulcorantes, 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1333/2008.

Or. es

Justificação

Alteração linguística em consonância com o Regulamento n.º 1924/2006 relativo às 
alegações nutricionais.
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Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – secção II – ponto 2 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– É permitida a adição de sumo de Citrus 
reticulata e/ou de híbridos de Citrus 
reticulata ao sumo de laranja numa 
quantidade que não exceda 10% dos 
sólidos solúveis de Citrus reticulata em 
relação ao total de sólidos solúveis do 
sumo de laranja.

Or. es

Justificação

O Codex prevê esta possibilidade no ponto "outros ingredientes autorizados"; além disso, é 
uma prática corrente entre os produtores brasileiros e norte-americanos. Recusar esta 
possibilidade aos produtores europeus implicaria deixá-los numa situação de desvantagem 
injustificada em relação aos concorrentes a nível mundial.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – secção II – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Transporte e conservação

Os sumos da categoria 1, alínea a), da 
secção I do anexo I que exijam a 
manutenção da cadeia de frio, desde o 
acondicionamento até à venda, para 
conservar as suas características 
organolépticas serão comercializados 
exclusivamente em ambiente refrigerado.

Or. es

Justificação

Esta disposição destina-se a evitar confusões entre sumos que pertencem a uma mesma 
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categoria legal mas são comercializados de forma distinta.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – ponto 1 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os frutos devem estar sãos, 
convenientemente maduros e frescos ou 
conservados por processos físicos ou por 
tratamentos que respeitem as disposições 
aplicáveis da União Europeia.

Or. es

Justificação

Este texto figurava no ponto 2 relativo ao "polme de frutos", mas é mais correcto que figure 
no primeiro ponto geral de definição de "fruto".

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os frutos devem estar sãos, 
convenientemente maduros e frescos ou 
conservados por processos físicos ou por 
tratamentos que respeitem as disposições 
aplicáveis da União Europeia.

Suprimido

Or. es

Justificação

Na sequência da alteração anterior, este parágrafo é eliminado para ser transposto, pois é 
mais correcto que figure no primeiro ponto geral de definição de "fruto".
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O sector dos sumos de frutos e outros produtos similares é uma indústria com um peso 
significativo na União Europeia. No entanto, tomando como exemplo o sumo de laranja, é de 
salientar que mais de 82 % do sumo consumido na UE provém principalmente do Brasil e dos 
Estados Unidos; por conseguinte, menos de 20 % do sumo de laranja consumido na UE é 
produzido em território da União.

No caso dos citrinos, ao contrário do que acontece com os outros grandes produtores 
mundiais, a indústria de transformação europeia é subsidiária e complementar da 
comercialização de produtos frescos. A transformação serve, em muitos casos, para escoar os 
frutos que, pela sua condição exterior (calibre, manchas na pele), não entram no mercado dos 
produtos frescos, embora sejam perfeitamente aceitáveis para a realização de sumos de 
qualidade. Nos Estados Unidos e no Brasil, pelo contrário, a maior parte das variedades de 
frutos é cultivada especificamente para transformação. Ainda que sejam legítimos ambos os 
modelos de produção, pode dizer-se que, face aos elevados custos ambientais de uma 
importação em massa (emissões de CO2 provenientes do transporte), a indústria subsidiária 
europeia não só permite utilizar eventuais excedentes, como também oferece vantagens 
ambientais garantindo a colheita de todos os frutos (evitando a destruição de produtos menos 
adequados para o consumo directo e impedindo que sejam deixados no campo frutos que 
podem contribuir para a proliferação de pragas) e gera um valor acrescentado que, do ponto 
de vista social e económico, pressupõe criação de emprego e de riqueza.

Daí a necessidade de apoiar o sector europeu, adaptando a directiva às normas internacionais 
e ao Codex e estabelecendo as mesmas regras para todos os produtos comercializados no 
território da União. Contribui-se assim, tal como se refere nos considerandos da directiva, 
para a livre circulação destes produtos. É igualmente importante clarificar as normas relativas 
à rotulagem, à classificação dos produtos em categorias, aos ingredientes e à admissibilidade 
de determinadas práticas. A revisão proposta será igualmente vantajosa para os produtos 
importados que já são actualmente comercializados na União Europeia. Com a presente 
directiva, os produtores de países terceiros poderão melhorar a qualidade dos seus produtos 
através de modos de produção mais sustentáveis. Por outro lado, a aplicação das mesmas 
normas a todos os produtores evita situações de fraude ou de concorrência desleal e contribui 
para melhorar a informação aos consumidores.

O maior sucesso da directiva e da revisão proposta reside, sem dúvida, no facto de continuar a 
apostar na manutenção da dupla denominação que distingue os sumos de frutos espremidos 
dos sumos de frutos fabricados a partir de produtos concentrados, bem como no 
estabelecimento de categorias através das definições do anexo I. Contudo, os primeiros anos 
de aplicação da directiva também mostraram que, na prática, o consumidor tem dificuldade 
em distinguir claramente as diferentes categorias de produtos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da mesma. O relator constatou, através de várias reuniões com associações de 
consumidores, que há um elevado nível de confusão, em especial entre "sumo"e "néctar". É 
particularmente importante clarificar esta distinção em termos do conteúdo ou ausência de 
açúcar desses produtos, questão particularmente sensível para os grupos de consumidores com 
necessidades específicas (diabetes, crianças, pessoas com sobrecarga ponderal, etc.). Nesta 
óptica, o relator considera que deve continuar a ser autorizada a menção "sem adição de 
açúcares" para os sumos de frutas da categoria 1. Quanto ao "néctar", o relator considera que 
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não é necessário impor uma menção obrigatória do teor de açúcar para além do que já é 
exigido pela legislação em vigor na lista de ingredientes.

Por conseguinte, estas medidas devem ser reforçadas com campanhas de informação 
específicas que permitam ultrapassar a actual confusão, atrás mencionada. O consumidor deve 
ter a possibilidade de saber exactamente que produto está adquirir.

Outra das questões fulcrais da presente revisão é a sua melhor adequação às normas do Codex 
Alimentarius. No entanto, a Comissão parece querer limitar-se a alguns aspectos do Codex, 
ignorando outros que são efectivamente previstos na norma internacional. O relator preconiza 
a aplicação das mesmas normas a todos os sumos e produtos similares comercializados na UE 
e refere, em especial, práticas inócuas, como a adição de sumo de tangerina ao sumo de 
laranja, que pode enriquecer o sabor e a cor e corresponde, por vezes, a uma exigência de 
alguns grupos de consumidores. Além disso, no caso da tangerina, tal como evidencia o 
estudo intitulado "Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic 
Children" (O sumo da tangerina reforça o estatuto antioxidante das crianças com 
hipercolesterolemia), as suas propriedades têm resultados positivos na redução dos níveis de 
colesterol nas crianças. 

Por todas estas razões, os produtores europeus não devem ser impedidos de recorrer às 
práticas relacionadas com a adição de sumo de tangerina enquanto estas continuarem a ser 
utilizadas nos produtos provenientes do Brasil e dos Estados Unidos.

No que se refere à polémica sobre a "restituição de aromas", atendendo a todos os problemas 
técnicos que apresenta, o relator declara-se satisfeito com a fórmula proposta pela Comissão, 
desde que se mantenha o seu carácter facultativo e se estabeleça que, de qualquer forma, o 
aroma restituído provenha da "mesma espécie de fruto" e não "do mesmo fruto".

As alterações propostas pela Comissão, embora sejam limitadas em número, pressupõem um 
impacto qualitativo importante para a indústria, pelo que é necessário garantir um período de 
adaptação suficiente, que poderá atingir 18 meses. Assim, tendo em conta os períodos de 
transposição, dispor-se-ia de um total real de 3 anos para eliminar as existências fabricadas ao 
abrigo das antigas normas e adaptar as práticas tecnológicas e as máquinas aos novos 
requisitos.

Embora concorde com a maioria dos princípios da revisão proposta pela Comissão, o relator 
tem algumas dúvidas sobre o papel desta instituição no futuro, sobretudo no que diz respeito 
aos actos delegados. Nesta óptica, afigura-se adequado corrigir o n.º 1 do artigo 7.º-A a fim de 
limitar o exercício deste poder por parte da Comissão a cinco anos, em vez de "por período 
indeterminado". O relator acrescenta a possibilidade de que, passados esses cinco anos, haja 
uma prorrogação tácita se não tiverem ocorrido modificações substanciais que justifiquem 
uma revisão da regulamentação. 

No que diz respeito ao papel da Comissão, o relator põe em causa o facto de deixar que a 
revisão dos ingredientes autorizados (Anexo I, secção II, ponto 2) seja efectuada no âmbito do 
procedimento de actos delegados, quando foi um dos aspectos que, até à data, suscitou mais 
dificuldades nos grupos de trabalho do Conselho.
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Por último, na elaboração do presente relatório foram detectados muitos problemas associados 
a determinados tipos de sumos produzidos em países específicos, bem como dificuldades 
causadas pela denominação dos frutos, produtos e ingredientes, nas diferentes línguas da 
União. O presente relatório incentiva as delegações nacionais a apresentarem as correcções 
que considerem oportunas para que a futura legislação seja o mais eficaz possível.

Os sumos de frutos produzidos na União Europeia são produtos de alta qualidade que 
contribuem para um regime alimentar saudável e equilibrado e são fabricados com base em 
normas de sustentabilidade que a nossa legislação defende. É, portanto, justo assegurar este 
alto nível de qualidade a todos os produtos comercializados no território da União. Sem 
querer pôr em causa qualquer tipo de política de importação, o presente relatório defende o 
produto de proximidade, que não deve ser transportado a grandes distâncias devido à 
consequente emissão de CO2, que é fabricado em condições sociais e laborais compatíveis 
com a legislação da UE e com base nos princípios de segurança alimentar estabelecidos na 
UE. Não se trata, pois, de proteccionismo europeu, mas de continuar a apostar na 
sustentabilidade em todos os sectores da nossa economia. A qualidade global de um produto 
mede-se também pela sua qualidade ética, pela sua qualidade ecológica e pela sua qualidade 
social.


