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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre os riscos decorrentes do grande 

aumento da importação de leite de longa duração não certificado em detrimento do 

produzido em Itália 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento, 

A. Considerando o alerta lançado pela Coldiretti no passado dia 10 de novembro, segundo 

o qual 3,5 milhões de litros de leite de baixa qualidade chegam diariamente a Itália para 

serem transformados, sem qualquer indicação da origem, em produtos lácteos italianos, 

enganando os consumidores e os produtores de leite fresco italiano, e que, nos 

supermercados italianos, três em cada quatro pacotes de leite de longa duração contêm 

leite não certificado proveniente do estrangeiro; 

B. Considerando que esta «guerra do leite» gera em Itália grandes perdas económicas e de 

emprego, causadas pela concorrência desleal do leite importado a baixo custo, que 

representa 10 % da produção italiana, pelo que os produtores italianos de leite fresco 

têm dificuldade em manter a produção, devido à compensação insuficiente que recebem 

por cada litro de leite; 

C. Considerando que a consulta pública promovida pelo Ministério da Agricultura refere 

que 89 % dos consumidores consideram que a ausência de rotulagem de origem para os 

produtos lácteos induz em erro; 

1. Exorta a Comissão a tomar medidas para salvaguardar a produção certificada de 

qualidade do setor italiano dos produtos lácteos; 

2. Insta a Comissão a intensificar os controlos para garantir a transparência do sector do 

leite e produtos derivados para os consumidores europeus. 

 


