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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 42
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Toda a legislação e todas as políticas 
que a UE adoptar neste domínio devem 
contribuir para o desenvolvimento da 
agricultura biológica e da produção 
biológica tal como definidas no presente 
Regulamento. A agricultura biológica 
desempenha um papel considerável na 
aplicação da política de desenvolvimento 
sustentável da União.

Or. fr

Justificação

A agricultura biológica remete para a política de desenvolvimento sustentável. Também a 
exemplo desta política, é conveniente que as outras políticas e actos de legislação tenham em 
conta este tipo de produção e permitam concretizar os objectivos atribuídos.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 43
Considerando 7

(7) Há que estabelecer um quadro 
comunitário geral de regras de produção 
biológica aplicáveis à produção vegetal e à 
produção animal, nomeadamente regras em 
matéria de conversão, bem como à produção 
de alimentos para animais e géneros 
alimentícios transformados. É conveniente 
conferir à Comissão competência para fixar
pormenorizadamente essas regras gerais e 
adoptar regras de produção comunitárias 
aplicáveis à aquicultura.

(7) Há que estabelecer um quadro 
comunitário geral de regras de produção 
biológica aplicáveis à produção vegetal e à 
produção animal, nomeadamente regras em 
matéria de conversão, bem como à produção 
de alimentos para animais e géneros 
alimentícios transformados. É conveniente 
conferir à Comissão competência para fixar 
pormenorizadamente essas regras gerais.

Or. en

Justificação

Devido a problemas ambientais específicos relacionados com a aquicultura e o seu impacto 
considerável sobre o ambiente, as regras de produção aplicáveis à aquicultura não devem ser 
adoptadas através da comitologia (como agora se propõe no artigo 10º), devendo antes estar 
sujeitas a um rigoroso controlo parlamentar.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 44
Considerando 7

(7) Há que estabelecer um quadro 
comunitário geral de regras de produção 
biológica aplicáveis à produção vegetal e à 
produção animal, nomeadamente regras em 
matéria de conversão, bem como à produção 
de alimentos para animais e géneros 
alimentícios transformados. É conveniente 
conferir à Comissão competência para fixar 
pormenorizadamente essas regras gerais e 
adoptar regras de produção comunitárias 
aplicáveis à aquicultura.

(7) Há que estabelecer um quadro 
comunitário geral de regras de produção 
biológica aplicáveis à produção vegetal e à 
produção animal, nomeadamente regras em 
matéria de conversão, bem como à produção 
de alimentos para animais e géneros 
alimentícios transformados. É conveniente 
conferir à Comissão competência para fixar 
pormenorizadamente essas regras gerais.

Or. es

Justificação

No que respeita à produção e rotulagem ecológica, embora os produtos da aquicultura não 
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devam receber um tratamento estritamente idêntico ao dos produtos procedentes da pesca 
extractiva, também não são totalmente equiparáveis aos produtos agrícolas - como 
demonstra a proposta da Comissão, onde nem sequer são propostos critérios mínimos acerca 
do tratamento que será dado à aquicultura no futuro, remetendo-se apenas para futuras 
normas a elaborar pelo comité de gestão. Por isso, consideramos mais eficaz e com maiores 
garantias jurídicas que a aquicultura seja objecto de uma proposta separada da Comissão 
que inclua as normas pelas quais se deve reger a sua produção e rotulagem ecológica e que 
possa ser amplamente debatida e estudada por todos os interessados. Esta é a justificação de 
todas as alterações de supressão apresentadas a seguir.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 45
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) A utilização de produtos 
fitossanitários sintéticos é incompatível 
com a produção biológica.

Or. en

Justificação

O texto da alteração é, por si só, elucidativo e visa a coerência com os considerandos 10 a 
13, relacionados com a utilização exclusiva de recursos renováveis, a rotação plurianual das 
culturas e a compatibilidade de fertilizantes adicionais com a produção biológica.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 46
Considerando 16

(16) A produção biológica de animais deve 
respeitar normas exigentes em matéria de 
bem-estar dos mesmo, devendo a gestão da 
sanidade animal basear-se na prevenção das 
doenças. Nesta matéria, deve ser dada 
especial atenção às condições de alojamento, 
às práticas de produção animal e ao 
encabeçamento. Além disso, a escolha de 
raças deve favorecer estirpes de crescimento 
lento e ter em conta a sua capacidade de 
adaptação às condições locais. As regras de 
execução para as produções animal e 
aquícola devem ser, pelo menos, conformes 
com as disposições da Convenção Europeia 

(16) A produção biológica de animais deve 
respeitar normas exigentes em matéria de 
bem-estar dos mesmo, devendo a gestão da 
sanidade animal basear-se na prevenção das 
doenças. Nesta matéria, deve ser dada 
especial atenção às condições de alojamento, 
às práticas de produção animal e ao 
encabeçamento. Além disso, a escolha de 
raças deve favorecer estirpes de crescimento 
lento e ter em conta a sua capacidade de 
adaptação às condições locais. As regras de 
execução para a produção animal devem 
ser, pelo menos, conformes com as 
disposições da Convenção Europeia sobre a 
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sobre a Protecção dos Animais das 
Explorações de Criação e das suas 
recomendações subsequentes.

Protecção dos Animais das Explorações de 
Criação e das suas recomendações 
subsequentes.

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 47
Considerando 18

(18) Na pendência da adopção de regras de 
produção comunitárias aplicáveis à 
aquicultura, é conveniente que os 
Estados-Membros tenham a possibilidade 
de prever a aplicação das normas nacionais 
ou, na ausência destas, de normas privadas 
por eles aceites ou reconhecidas. Para 
evitar qualquer perturbação do mercado 
interno, os Estados-Membros devem 
reconhecer mutuamente as suas normas de 
produção neste domínio.

Suprimido

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 48
Considerando 21

(21) Quanto à aplicação das regras de 
produção, é adequado prever a flexibilidade 
necessária para que as normas e exigências 
em matéria de produção biológica possam 
ser adaptadas às condições climáticas e 
geográficas, às práticas específicas de 
produção animal e aos estádios de 
desenvolvimento locais. Tal deve permitir a

(21) Quanto à aplicação das regras de 
produção, é adequado prever uma
flexibilidade temporária que tenha em 
conta essencialmente as condicionantes 
conjunturais de força maior que 
representem uma ameaça para a 
viabilidade da exploração. É o agricultor 
que decide sobre ela e ela será objecto de 
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aplicação de normas menos restritivas, mas 
unicamente dentro dos limites de condições 
específicas estabelecidas na legislação 
comunitária.

avaliações regulares em estreita 
concertação com todos os operadores do 
ramo, a fim de evitar qualquer distorção do 
comércio. Tal deve permitir uma aplicação 
das normas mais suave no tempo, mas 
unicamente dentro dos limites de condições 
específicas estabelecidas na legislação 
comunitária.

Or. fr

Justificação

As medidas devem ser previstas mas apenas temporariamente e em condições precisas (por 
exemplo, ameaça grave para a saúde da cultura, ameaça para a saúde humana, inexistência 
temporária do produto, material, etc. biológico ou ameaça para a viabilidade da exploração 
devido a um acontecimento grave ou de força maior). Só podem ser aceites medidas 
temporárias e em certas condições, a fim de evitar infringir as normas e enfraquecer os 
princípios da agricultura biológica, bem como para não por em causa a confiança dos 
consumidores neste ramo.

Vide também a alteração ao artigo 16º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 49
Considerando 36

(36) As medidas necessárias para execução 
do presente regulamento devem ser 
adoptadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Considerando que a legislação 
relativa à produção biológica representa um 
factor importante no quadro da política 
agrícola comum, uma vez que está 
estreitamente ligada à evolução dos 
mercados agrícolas, é adequado torná-la 
conforme aos procedimentos legislativos 
utilizados para gerir essa política. Por 
conseguinte, os poderes conferidos à 
Comissão a título do presente regulamento 
devem ser exercidos em conformidade com 
o procedimento de gestão previsto no artigo 
4° da Decisão 1999/468/CE,

(36) As medidas necessárias para execução 
do presente regulamento devem ser 
adoptadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. A legislação relativa à produção 
biológica representa um factor importante no 
quadro da política agrícola comum, uma vez 
que está estreitamente ligada à evolução dos 
mercados agrícolas, porém não é adequado 
torná-la conforme aos procedimentos 
legislativos utilizados para gerir essa 
política. Por conseguinte, os poderes 
conferidos à Comissão a título do presente 
regulamento devem ser exercidos em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE,
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Or. fr

Justificação

Para manter a coerência com a alteração ao artigo 31º do presente Regulamento.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 50
Artigo 1, nº 2, parte introdutória

2. O presente regulamento é aplicável aos 
seguintes produtos da agricultura ou da 
aquicultura, sempre que se destinem a ser 
comercializados como biológicos:

2. O presente regulamento é aplicável aos 
seguintes produtos da agricultura, sempre 
que se destinem a ser comercializados como 
biológicos:

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 51
Artigo 1, nº 2, parte introdutória

2. O presente regulamento é aplicável aos 
seguintes produtos da agricultura ou da 
aquicultura, sempre que se destinem a ser 
comercializados como biológicos:

2. O presente regulamento é aplicável aos 
seguintes produtos da agricultura, sempre 
que se destinem a ser comercializados como 
biológicos:
(Esta modificação aplica-se à integralidade 
do texto legal em apreço; a sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en

Justificação

Devido a problemas ambientais específicos relacionados com a aquicultura e o seu impacto 
considerável sobre o ambiente, as regras de produção aplicáveis à aquicultura não devem ser 
adoptadas através da comitologia (como agora se propõe no artigo 10º), devendo antes estar 
sujeitas a um rigoroso controlo parlamentar.
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Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 52
Artigo 1, nº 2, alínea c)

c) Produtos da aquicultura vivos ou não 
transformados;

Suprimido

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 53
Artigo 1, nº 2, alínea c)

c) Produtos da aquicultura vivos ou não 
transformados;

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração idêntica à do artigo 1, nº 2, parte introdutória, apresentada pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 54
Artigo 1, nº 2, alínea d)

d) Produtos da aquicultura transformados 
destinados ao consumo humano;

Suprimido

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 55
Artigo 1, nº 2, alínea d)

d) Produtos da aquicultura transformados 
destinados ao consumo humano;

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração idêntica à do artigo 1, nº 2, parte introdutória, apresentada pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 56
Artigo 1, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) Produtos da pesca;

Or. en

Justificação

A pesca em águas superficiais também deve ser abrangida pelo presente regulamento.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 57
Artigo 1, nº 2, alínea e ter) (nova)

e ter) Produtos não alimentares.

Or. en

Justificação

Produtos como árvores de Natal e cosméticos cuja produção seja biológica também devem 
ser abrangidos pelo presente regulamento. 
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 58
Artigo 1, nº 2, parágrafo 2

Contudo, não é aplicável aos produtos da 
caça e da pesca de animais selvagens.

Suprimido

Or. en

Justificação

A pesca em águas superficiais também deve ser abrangida pelo presente regulamento.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 59
Artigo 2, alínea a)

a) “Produção biológica”, a utilização de 
métodos biológicos de produção nas 
explorações agrícolas, assim como as 
actividades envolvidas na transformação, 
embalagem e rotulagem subsequentes dos 
produtos, em conformidade com os 
objectivos, princípios e regras estabelecidos 
no presente regulamento;

b) “Produção biológica”, a utilização de 
métodos naturais e saudáveis de produção 
nas explorações agrícolas, assim como as 
actividades envolvidas na transformação, 
embalagem e rotulagem subsequentes dos 
produtos, em conformidade com os 
objectivos, princípios e regras estabelecidos 
no presente regulamento;

Or. pl

Justificação

A actual definição constitui um círculo vicioso. É preciso definir "métodos biológicos de 
produção". 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 60
Artigo 2, alínea b)

b) “Produto biológico”, um produto agrícola 
resultante da produção biológica;

b) “Produto biológico”, um produto agrícola 
resultante da produção biológica no qual 
não são utilizados nem detectados produtos 
fitossanitários sintéticos, produtos OGM, 
alimentos para animais ou ingredientes 
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contendo OGM, no todo ou em parte;

Or. en

Justificação

Esta alteração reforça o objectivo da agricultura biológica e ajuda o consumidor a entender 
a diferença entre os produtos convencionais e os produtos de elevada qualidade fornecidos 
pelos agricultores biológicos.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 61
Artigo 2, alínea e)

e) “Aquicultura”, a criação ou a cultura de 
organismos aquáticos através de técnicas 
concebidas para aumentar a produção 
desses organismos para além das 
capacidades naturais do ambiente, 
permanecendo os organismos propriedade 
de uma pessoa singular ou colectiva 
durante todo o estádio da criação ou 
cultura, até, inclusive, à colheita;

Suprimido

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 62
Artigo 2, alínea m)

m) “Marca de conformidade”, a afirmação, 
sob a forma de uma marca, da conformidade 
com um determinado conjunto de normas ou 
com outros documentos normativos;

m) “Marca de conformidade”, a afirmação, 
sob a forma de uma marca, do cumprimento 
dos requisitos decorrentes de um 
determinado conjunto de normas ou outros 
documentos normativos;

Or. pl
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Justificação

A proposta procura apurar a linguagem introduzindo uma definição em conformidade com a 
terminologia usada nas normas europeias, como a série EN ISO 9000 relativa à qualidade e 
a série EN ISO 14000 relativa à gestão ambiental, onde a conformidade é definida como 
"cumprimento dos requisitos" (remetendo para a definição de "requisito").

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 63
Artigo 2, alínea r)

r) “Produtos produzidos mediante OGM”, 
aditivos alimentares, aromatizantes, 
vitaminas, enzimas, auxiliares tecnológicos, 
certos produtos utilizados na alimentação 
dos animais (ao abrigo da Directiva 
82/471/CEE1), produtos fitofarmacêuticos, 
fertilizantes e correctivos de solos, 
produzidos mediante administração a um 
organismo de materiais que são, no todo ou 
em parte, OGM;

r) “Produtos produzidos com a ajuda de 
OGM”, aditivos alimentares e aditivos para 
alimentos para animais, aromatizantes, 
vitaminas, enzimas, auxiliares tecnológicos, 
certos produtos utilizados na alimentação 
dos animais (ao abrigo da Directiva 
82/471/CEE2), produtos fitofarmacêuticos, 
fertilizantes e correctivos de solos, 
produzidos mediante administração a um 
organismo de materiais que são, no todo ou 
em parte, OGM;

Or. fr

Justificação

Convém usar a mesma categoria de definição “produzidos com a ajuda de OGM” (em Inglês, 
“produced with GMO” em vez de “by”) para manter a coerência com o considerando 16 do 
Regulamento nº 1829/2003.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 64
Artigo 2, alínea v bis) (nova)

v bis) “Pesca”, a captura de peixes 
selvagens em águas superficiais no âmbito 
de uma operação comercial;

  
1 JO L 213 de 21.7.1982, p. 8. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 

1999/20/CE (JO L 80 de 25.3.1999, p. 20).
2 JO L 213 de 21.7.1982, p. 8. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 

1999/20/CE (JO L 80 de 25.3.1999, p. 20).
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Or. en

Justificação

A captura de peixes selvagens no âmbito de uma operação comercial também deve ser 
abrangida pelo presente regulamento.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 65
Artigo 2, alínea v ter) (nova)

v ter) "Produto não alimentar", um 
produto não destinado ao consumo 
humano que contenha uma grande 
percentagem de produtos agrícolas 
biológicos.

Or. en

Justificação

Produtos como árvores de Natal e cosméticos cuja produção seja biológica também devem 
ser abrangidos pelo presente regulamento.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 66
Artigo 4

Os seguintes princípios são aplicáveis a
toda a produção biológica:

Toda a produção biológica aplica os 
seguintes princípios: 

a) A utilização de organismos vivos e de 
métodos de produção mecânica será 
preferida à utilização de materiais 
sintéticos;

a) Só serão utilizados os organismos vivos e 
os métodos de produção mecânica, dado que 
a utilização de materiais sintéticos e de 
métodos de produção que recorram aos 
materiais sintéticos só é aceitável em 
conformidade com o artigo 16º do 
Regulamento;

b) Serão utilizadas substâncias naturais de 
preferência a substâncias sintetizadas 
quimicamente, as quais só podem ser 
utilizadas quando não estejam 
comercialmente disponíveis substâncias 
naturais;

b) Só serão utilizadas substâncias naturais; 
as substâncias sintetizadas quimicamente só 
podem ser utilizadas quando não estejam 
temporariamente disponíveis substâncias 
naturais e em conformidade com as 
disposições do artigo 16º do Regulamento;
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c) Não podem ser utilizados OGM nem 
produtos obtidos a partir de ou mediante 
OGM, com excepção dos medicamentos 
veterinários;

c) Não serão utilizados OGM nem produtos 
obtidos a partir de ou mediante OGM, com 
excepção dos medicamentos veterinários;

d) As regras de produção biológica serão 
adaptadas às condições locais, aos estádios 
de desenvolvimento e às práticas 
específicas de produção animal, mantendo, 
no entanto, o conceito comum de produção 
biológica.

Or. es

Justificação

A redacção proposta para as alíneas a) e b) não é clara e reduz o alcance destes princípios. 
É conveniente formular as mesmas de uma forma mais afirmativa sem contudo proibir a 
possibilidade de usar materiais sintéticos e métodos de produção não mecânica nas situações 
graves ou de força maior que necessitem de uma reacção rápida e em derrogação dos 
princípios e normas que regem a produção biológica.

A supressão da alínea d) parece necessária e pertinente, dado que decorre da flexibilidade e 
dos casos onde se permite uma derrogação (Vide a alteração ao artigo 16º).

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 67
Artigo 4, alínea b)

b) Serão utilizadas substâncias naturais de 
preferência a substâncias sintetizadas 
quimicamente, as quais só podem ser 
utilizadas quando não estejam 
comercialmente disponíveis substâncias 
naturais;

b) Serão utilizadas substâncias naturais de 
preferência a substâncias sintetizadas 
quimicamente;

Or. pl

Justificação

Não se especifica para que fim podem ser usadas as substâncias sintetizadas quimicamente. 
Seria mais seguro proibir em geral a sua utilização, excepto em exemplos particulares 
definidos de modo mais pormenorizado.



PE 372.199v01-00 14/46 AM\612856PT.doc

PT

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 68
Artigo 4, alínea c)

c) Não podem ser utilizados OGM nem 
produtos obtidos a partir de ou mediante
OGM, com excepção dos medicamentos 
veterinários;

c) Não podem ser utilizados OGM nem 
produtos obtidos a partir de ou com a ajuda 
de OGM, com excepção dos medicamentos 
veterinários;

Or. fr

Justificação

Para manter a coerência com o considerando 16 do Regulamento nº 1829/2003 convém 
distinguir claramente as definições “produzidos a partir de OGM” (em Inglês, “produced 
from GMO”) e “produzidos com a ajuda de OGM” (em Inglês, “produced with GMO”).

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 69
Artigo 4, alínea c)

c) Não podem ser utilizados OGM nem 
produtos obtidos a partir de ou mediante 
OGM, com excepção dos medicamentos 
veterinários;

c) Não podem ser utilizados OGM nem 
produtos obtidos a partir de ou mediante 
OGM;

Or. en

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 70
Artigo 4, alínea c)

c) Não podem ser utilizados OGM nem 
produtos obtidos a partir de ou mediante 
OGM, com excepção dos medicamentos 
veterinários;

c) Não podem ser utilizados OGM nem 
produtos obtidos a partir de ou mediante 
OGM;

Or. en

Justificação

Por razões de exaustividade, os medicamentos veterinários não devem ser excluídos do 
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presente regulamento. Existe actualmente no mercado uma vasta gama de medicamentos 
veterinários biológicos. Por conseguinte, estes medicamentos devem ser utilizados na 
agricultura biológica.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 71
Artigo 4, alínea c bis) (nova)

c bis) Não pode ser utilizada radiação 
ionizante;

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 72
Artigo 4, alínea d bis) (nova)

d bis) A produção biológica manterá e 
criará empregos, permitirá que os 
agricultores e consumidores estabeleçam 
um pacto social em matéria de práticas 
sustentáveis, produção e consumo de 
géneros alimentícios de qualidade, 
incluindo uma combinação de medidas 
para a conservação da natureza, a 
produção sustentável e a comercialização a 
curta distância;

Or. en

Justificação

Os objectivos devem reflectir o papel congregador da agricultura biológica na medida em 
que associa a conservação da natureza à produção de qualidade num sistema de produção 
bem definido.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 73
Artigo 4, alínea d ter) (nova)

d ter) A produção biológica assegurará a 
qualidade, integridade e rastreabilidade dos 
produtos ao longo da cadeia alimentar;  
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Or. en

Justificação

Os objectivos devem reflectir o papel congregador da agricultura biológica na medida em 
que associa a conservação da natureza à produção de qualidade num sistema de produção 
bem definido.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 74
Artigo 5, alínea c)

c) A utilização de recursos e factores de 
produção não renováveis provenientes do 
exterior da exploração agrícola será reduzida 
ao mínimo;

c) A utilização de recursos e factores de 
produção não renováveis provenientes do 
exterior da exploração agrícola será reduzida 
ao mínimo e os produtores biológicos 
promoverão a utilização de recursos 
renováveis;

Or. en

Justificação

Alteração consistente com os objectivos da produção biológica. Os efeitos adversos devem 
ser evitados, dando aos agricultores biológicos a oportunidade de utilizar principalmente 
energias renováveis.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 75
Artigo 5, alínea n)

n) A produção aquícola reduzirá o mais 
possível o efeito negativo no ambiente 
aquático;

Suprimido

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.
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Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 76
Artigo 5, alínea o)

o) Os alimentos para animais utilizados na 
aquicultura serão resultantes da pesca 
sustentável ou serão essencialmente 
compostos por ingredientes agrícolas 
resultantes da agricultura biológica e por 
substâncias não agrícolas naturais;

Suprimido

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 77
Artigo 6, alínea b)

b) Os aditivos e auxiliares tecnológicos
serão utilizados o menos possível e apenas 
em caso de necessidade tecnológica 
essencial;

b) Os aditivos e auxiliares tecnológicos 
serão utilizados o menos possível;

Or. pl

Justificação

A necessidade tecnológica não é uma base suficiente para usar aditivos e auxiliares 
tecnológicos. Por exemplo, no caso da produção biológica certas tecnologias terão de ser 
simplesmente abandonadas (por exemplo, o prolongamento da durabilidade dos géneros 
alimentícios), dado que não é possível alcançar os objectivos desejados por via natural.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 78
Artigo 7, nº 1

1. A parte comercial das explorações será 
gerida, na sua totalidade, em conformidade 
com as exigências aplicáveis à produção 
biológica ou à conversão para a agricultura 

1. A parte comercial das explorações será 
gerida, na sua totalidade, em conformidade 
com as exigências aplicáveis à produção 
biológica ou à conversão para a agricultura 
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biológica. biológica.

Contudo, de acordo com condições 
específicas a estabelecer nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do 
artigo 31°, uma exploração pode ser 
dividida em unidades claramente separadas 
que não sejam todas geridas de acordo com 
métodos de produção biológica.

Sempre que, em aplicação do segundo 
parágrafo, não seja utilizada a totalidade 
de uma exploração agrícola para a 
produção biológica, o agricultor manterá 
as terras, os animais e os produtos 
utilizados para a produção biológica 
separados do resto e manterá registos 
adequados que demonstrem essa 
separação.

Or. en

Justificação

A divisão de uma exploração em duas unidades, uma gerida de acordo com o presente 
regulamento e outra gerida de forma convencional, não é aceitável, uma vez que será muito 
difícil evitar fraudes. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 79
Artigo 7, nº 1, parágrafo 2

Contudo, de acordo com condições 
específicas a estabelecer nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31°, 
uma exploração pode ser dividida em 
unidades claramente separadas que não 
sejam todas geridas de acordo com métodos 
de produção biológica.

Contudo, de acordo com condições 
específicas a estabelecer nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31°, 
uma exploração pode ser dividida em 
unidades claramente separadas que não 
sejam todas geridas de acordo com métodos 
de produção ecológica.

Or. pl

Justificação

Falta uma definição de "produção biológica".
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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 80
Artigo 7, nº 2

2. Os agricultores não utilizarão OGM ou 
produtos produzidos a partir de OGM 
sempre que tenham conhecimento da sua 
presença através de informações constantes 
de um rótulo que acompanhe o produto ou 
de qualquer outro documento de 
acompanhamento.

2. Os agricultores não utilizarão OGM ou 
produtos produzidos a partir de ou mediante 
OGM.

Sempre que os agricultores utilizem 
produtos comprados em países terceiros a 
fim de produzir alimentos para animais ou 
géneros alimentícios biológicos, exigirão ao 
vendedor que confirme que os produtos 
fornecidos não foram produzidos mediante 
OGM.

Sempre que os agricultores ou quaisquer 
outros fornecedores de produtos biológicos
utilizem produtos comprados em países 
terceiros a fim de produzir alimentos para 
animais ou géneros alimentícios biológicos, 
terão de exigir ao vendedor que confirme 
que os produtos fornecidos não foram 
produzidos mediante OGM e não contêm 
OGM.

No caso de contaminação acidental ou 
tecnicamente inevitável com OGM, os 
operadores deverão apresentar provas de 
que tomaram todas as medidas necessárias 
para evitar tal contaminação.

Or. en

Justificação

A exclusão da utilização de OGM é claramente definida no artigo 4º. Porém, devem ser 
exigidas garantias quando os produtos são comprados a terceiros.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 81
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2

Sempre que os agricultores utilizem 
produtos comprados em países terceiros a 
fim de produzir alimentos para animais ou 
géneros alimentícios biológicos, exigirão ao 
vendedor que confirme que os produtos 
fornecidos não foram produzidos mediante 

Sempre que os agricultores utilizem 
produtos comprados em países terceiros a 
fim de produzir alimentos para animais ou 
géneros alimentícios biológicos, exigirão ao 
vendedor que confirme por escrito que os 
produtos fornecidos não foram produzidos 
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OGM. mediante OGM.

Or. pl

Justificação

A confirmação por escrito comprova que os produtos estão em conformidade com os 
princípios determinados.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 82
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2

Sempre que os agricultores utilizem 
produtos comprados em países terceiros a 
fim de produzir alimentos para animais ou 
géneros alimentícios biológicos, exigirão ao
vendedor que confirme que os produtos 
fornecidos não foram produzidos mediante
OGM.

Sempre que os agricultores utilizem 
produtos comprados em países terceiros a 
fim de produzir alimentos para animais ou 
géneros alimentícios biológicos, o vendedor 
deve confirmar, a pedido do utilizador, que 
os produtos fornecidos não foram 
produzidos a partir de ou com a ajuda de 
OGM.

Or. fr

Justificação

Se a utilização de produtos com OGM for proibida na agricultura biológica, é indispensável 
impor ao utilizador a obrigação de pedir um comprovativo da não utilização de OGM e ao 
fornecedor a obrigação de fornecer esse comprovativo.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 83
Artigo 8, nº 1, alínea c)

c) Adicionalmente, podem ser utilizados 
fertilizantes e correctivos dos solos 
compatíveis com os objectivos e princípios 
da produção biológica, se tiverem sido 
aprovados em aplicação do artigo 11°;

Suprimido

Or. pl
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Justificação

A utilização de fertilizantes e correctivos dos solos contraria os princípios da produção 
biológica definidos no artigo 2º.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 84
Artigo 8, nº 1, alínea i)

i) Só podem ser utilizados sementes e 
materiais de propagação produzidos segundo 
métodos de produção biológica. Para tal, 
quer no caso das sementes quer no caso do 
material de propagação vegetativa, as 
respectivas plantas-mãe devem ter sido 
produzidas, segundo as regras estabelecidas 
no presente regulamento, durante pelo 
menos uma geração ou, no caso de culturas 
perenes, dois ciclos vegetativos.

i) Só podem ser utilizados sementes, que 
podem conter vestígios não superiores a 
0,1% de teor de OGM resultantes de 
contaminação acidental, e materiais de 
propagação produzidos segundo métodos de 
produção biológica. Para tal, quer no caso 
das sementes quer no caso do material de 
propagação vegetativa, as respectivas 
plantas-mãe devem ter sido produzidas, 
segundo as regras estabelecidas no presente 
regulamento, durante pelo menos uma 
geração ou, no caso de culturas perenes, dois 
ciclos vegetativos.

Or. en

Justificação

As sementes são uma das principais fontes de contaminação por OGM na agricultura 
biológica. A fim de cumprir o objectivo do regulamento de manter a produção biológica 
isenta de OGM, é lógico começar pela eliminação das principais fontes de contaminação no 
âmbito da agricultura biológica.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 85
Artigo 8, nº 1, alínea i)

i) Só podem ser utilizados sementes e 
materiais de propagação produzidos segundo 
métodos de produção biológica. Para tal, 
quer no caso das sementes quer no caso do 
material de propagação vegetativa, as 
respectivas plantas-mãe devem ter sido 
produzidas, segundo as regras estabelecidas
no presente regulamento, durante pelo 

i) Só podem ser utilizados sementes e 
materiais de propagação produzidos segundo 
métodos de produção biológica. Para tal, 
quer no caso das sementes quer no caso do 
material de propagação vegetativa, as 
respectivas plantas-mãe devem ter sido 
produzidas, segundo as regras estabelecidas 
no presente regulamento, durante pelo 
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menos uma geração ou, no caso de culturas 
perenes, dois ciclos vegetativos.

menos uma geração.

Or. pl

Justificação

Se as culturas perenes não forem cultivadas desde o início usando métodos de produção 
biológica, podem acumular-se nos seus tecidos substâncias tóxicas e poluentes que se podem 
transferir para o material de propagação.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 86
Artigo 9, alínea b), subalínea v)

v) Os animais biológicos serão mantidos 
separados ou de modo a poderem ser 
rapidamente separados de outros animais;

v) Os animais biológicos serão mantidos 
separados de outros animais;

Or. pl

Justificação

A segunda parte da frase contradiz a primeira - na prática, os animais não podem estar 
separados a vida inteira.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 87
Artigo 9, alínea d), subalínea ii)

ii) Os animais terão acesso permanente a 
pasto ou a outros alimentos grosseiros;

ii) Os animais terão acesso permanente a 
pasto;

Or. pl

Justificação

A criação usando apenas alimentos grosseiros pode fazer parte de um sistema fechado e, por 
isso, infringir o disposto no artigo 9º, alínea b), subalínea iii), que determina que é 
necessário que o gado tenha acesso permanente a uma área livre.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 88
Artigo 9, alínea d), subalínea v)

v) Os mamíferos lactantes serão alimentados 
com leite natural, de preferência materno;

v) Os mamíferos lactantes serão alimentados 
com leite materno;

Or. pl

Justificação

O leite de uma espécie de gado diferente não satisfaz suficientemente as necessidades de 
desenvolvimento e fisiológicas, pelo que infringiria o disposto no artigo 9º, alínea b), 
subalínea ii).

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 89
Artigo 9, alínea e), subalínea ii)

ii) As epizootias serão tratadas 
imediatamente a fim de evitar sofrimento 
aos animais; se necessário, podem ser 
utilizados produtos alopáticos, incluindo 
antibióticos, quando a utilização de produtos 
fitoterapêuticos, homeopáticos e outros não 
seja adequada.

ii) As epizootias serão tratadas 
imediatamente a fim de evitar sofrimento 
aos animais; se necessário, podem ser 
utilizados produtos alopáticos, incluindo 
antibióticos, quando a utilização de produtos 
fitoterapêuticos e outros não seja adequada.

Or. pl

Justificação

A eficácia terapêutica dos produtos homeopáticos ainda não foi comprovada.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 90
Artigo 10

Artigo 10º Suprimido
Regras de produção para a aquicultura

1. Em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 31º, e sem 
prejuízo dos objectivos e princípios 
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previstos no título II, a Comissão 
estabelecerá regras de produção aplicáveis 
à aquicultura biológica, nomeadamente no 
que respeita à conversão.
2. Na pendência da adopção das regras 
referidas no nº 1, serão aplicáveis as regras 
nacionais ou, na sua ausência, as normas 
privadas aceites ou reconhecidas pelos 
Estados-Membros, desde que 
correspondam a objectivos e princípios 
idênticos aos estabelecidos no título II.

Or. es

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao considerando 7 da mesma autora.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 91
Artigo 11, nº 1, alínea b)

b) Fertilizantes e correctivos dos solos; Suprimido

Or. pl

Justificação

A utilização de fertilizantes e correctivos dos solos contraria os princípios da produção 
biológica definidos no artigo 2º (vide artigo 8º, nº 1, alínea c)).

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 92
Artigo 12

Às explorações agrícolas em que a produção 
biológica esteja a ser iniciada, são aplicáveis 
as seguintes regras:

Às explorações agrícolas em que a produção 
biológica esteja a ser iniciada, são aplicáveis 
as seguintes regras:

a) Antes do primeiro ciclo vegetativo das 
culturas que serão cultivadas de acordo com 
métodos de produção biológica, os produtos 
cuja utilização na agricultura biológica não é 
autorizada não devem ter sido aplicados 

a) Antes do primeiro ciclo vegetativo das 
culturas que serão cultivadas de acordo com 
métodos de produção biológica, os produtos 
cuja utilização na agricultura biológica não é 
autorizada não devem ter sido aplicados 
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durante um período a definir nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31º;

durante um período de 3 anos;

b) Os animais existentes na exploração 
podem ser considerados biológicos após um 
período transitório a definir nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31º;

b) Os animais existentes na exploração 
podem ser considerados biológicos após um 
período transitório de 3 anos;

c) O leite e os produtos lácteos provenientes 
de animais anteriormente não biológicos 
podem ser vendidos como biológicos após 
um período a definir nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31º;

c) O leite e os produtos lácteos provenientes 
de animais anteriormente não biológicos 
podem ser vendidos como biológicos após 
um período de 2 anos;

Nas unidades de uma exploração agrícola 
que estejam parcialmente em produção 
biológica e parcialmente em conversão para 
a produção biológica, o agricultor manterá 
as terras, animais e produtos 
correspondentes separados e manterá 
registos adequados que demonstrem essa 
separação.

Nas unidades de uma exploração agrícola 
que estejam parcialmente em produção 
biológica e parcialmente em conversão para 
a produção biológica, o agricultor manterá 
as terras, animais e produtos 
correspondentes separados e manterá 
registos adequados que demonstrem essa 
separação.

A Comissão pode modificar os diversos 
períodos fixados no primeiro parágrafo em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 31º.
As explorações agrícolas que iniciarem 
uma actividade de produção biológica são 
abrangidas pelas disposições do título V do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

A Comissão propõe aprovar pelo procedimento de comitologia os períodos ou prazos a 
respeitar antes de considerar como biológicas as produções de uma exploração que procede 
à conversão do seu modo de produção agrícola. É preferível fixar prazos na legislação para 
dar imediatamente uma grande visibilidade aos agricultores que desejem converter a sua 
exploração em produção biológica, já que o procedimento de comitologia só é aplicável à 
revisão dos períodos fixados, devido à evolução das situações, etc.

É conveniente subordinar as explorações em conversão às disposições de controlo e 
certificação.
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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 93
Artigo 13, nº 4, parágrafo 1

4. Os produtores de alimentos para animais 
não devem utilizar OGM ou produtos 
produzidos a partir de OGM sempre que 
tenham conhecimento da sua presença 
através de informações constantes de um 
rótulo que acompanhe o produto ou de 
qualquer outro documento de 
acompanhamento.

4. Os produtores de alimentos para animais 
não devem utilizar OGM ou produtos 
produzidos a partir de OGM. Os operadores 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para evitar qualquer contaminação com 
OGM, e devem fornecer provas de que não 
teve lugar qualquer contaminação.

Or. en

Justificação

Os operadores devem tomar todas as medidas necessárias para evitar a contaminação por 
OGM nos alimentos para animais.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 94
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2

Sempre que os produtores de alimentos para 
animais utilizem ingredientes e aditivos 
comprados em países terceiros a fim de 
produzir alimentos para animais biológicos, 
exigirão ao vendedor que confirme que os 
produtos fornecidos não foram produzidos 
mediante OGM.

Sempre que os produtores de alimentos para 
animais utilizem ingredientes e aditivos 
comprados em países terceiros a fim de 
produzir alimentos para animais biológicos, o
vendedor deve confirmar, a pedido dos 
produtores de alimentos para animais, que 
os produtos fornecidos não foram produzidos 
a partir de ou com a ajuda de OGM.

Or. fr

Justificação

Se a utilização de produtos com OGM for proibida na agricultura biológica, é indispensável 
impor ao utilizador a obrigação de pedir um comprovativo da não utilização de OGM e ao 
fornecedor a obrigação de fornecer esse comprovativo.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 95
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2

Sempre que os produtores de alimentos para 
animais utilizem ingredientes e aditivos 
comprados em países terceiros a fim de 
produzir alimentos para animais biológicos, 
exigirão ao vendedor que confirme que os 
produtos fornecidos não foram produzidos 
mediante OGM.

Sempre que os produtores de alimentos para 
animais utilizem ingredientes e aditivos 
comprados em países terceiros a fim de 
produzir alimentos para animais biológicos, 
exigirão ao vendedor que confirme por 
escrito que os produtos fornecidos não 
foram produzidos mediante OGM.

Or. pl

Justificação

A confirmação por escrito comprova que os produtos estão em conformidade com os 
princípios determinados (vide artigo 7º, nº 2).

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 96
Artigo 14, nº 3, parágrafo 2

Sempre que os transformadores utilizem 
ingredientes e auxiliares tecnológicos 
comprados a terceiros a fim de produzir 
alimentos para animais ou géneros 
alimentícios biológicos, exigirão ao
vendedor que confirme que os produtos 
fornecidos não foram produzidos mediante 
OGM.

Sempre que os transformadores utilizem 
ingredientes e auxiliares tecnológicos 
comprados a terceiros a fim de produzir 
alimentos para animais ou géneros 
alimentícios biológicos, o vendedor deve 
confirmar, a pedido dos transformadores de 
alimentos para animais, que os produtos 
fornecidos não foram produzidos a partir de 
ou com a ajuda de OGM.

Or. fr

Justificação

Se a utilização de produtos com OGM for proibida na agricultura biológica, é indispensável 
impor ao utilizador a obrigação de pedir um comprovativo da não utilização de OGM e ao 
fornecedor a obrigação de fornecer esse comprovativo.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 97
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2

Sempre que os produtores de alimentos para 
animais utilizem ingredientes e aditivos 
comprados em países terceiros a fim de 
produzir alimentos para animais biológicos, 
exigirão ao vendedor que confirme que os 
produtos fornecidos não foram produzidos 
mediante OGM.

Sempre que os produtores de alimentos para 
animais utilizem ingredientes e aditivos 
comprados em países terceiros a fim de 
produzir alimentos para animais biológicos, 
exigirão ao vendedor que confirme por 
escrito que os produtos fornecidos não 
foram produzidos mediante OGM.

Or. pl

Justificação

A confirmação por escrito comprova que os produtos estão em conformidade com os 
princípios determinados (vide acima).

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 98
Artigo 14, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir regras mais estritas para a 
produção de géneros alimentícios 
transformados, desde que tais regras sejam 
conformes com o direito comunitário e não 
dificultem ou restrinjam a livre circulação 
dos produtos que observam estas 
disposições.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de impor regras mais estritas no que se 
refere à produção de géneros alimentícios transformados no âmbito da produção biológica. 
Isto é importante para permitir a concorrência de produtos mais "éticos", e proporcionará 
aos consumidores um leque mais vasto de produtos biológicos.
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 99
Artigo 15, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir regras mais estritas para a 
utilização de determinados produtos e 
substâncias na transformação, desde que 
tais regras sejam conformes com o direito 
comunitário e não dificultem ou restrinjam 
a livre circulação dos produtos que 
observam estas disposições.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de impor regras mais estritas no que se 
refere à utilização de determinados produtos e substâncias no âmbito da produção biológica. 
Isto é importante para permitir a concorrência de produtos mais "éticos", e proporcionará 
aos consumidores um leque mais vasto de produtos biológicos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 100
Artigo 16, título

Regras de produção menos restritivas Derrogações temporárias às regras de 
produção

Or. fr

Justificação

Diversas medidas e disposições contidas neste artigo são redundantes e abrangem casos 
(vide conversão) para os quais é claro que uma certa flexibilidade será necessária 
temporariamente.

Também é conveniente hierarquizar de forma diferente e diminuir as condições que permitem 
uma aplicação mais suave das regras relativas à agricultura biológica.

Só as medidas específicas devem decorrer do procedimento de comitologia.

Finalmente, é imperativo que qualquer medida de derrogação às regras relativas à 
agricultura biológica seja objecto de uma notificação às autoridades competentes - incluindo 
os organismos de certificação - e que os organismos de controlo avaliem e controlem no 
terreno o plano de acção proposto pelo agricultor para enfrentar a situação particular que 
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tem perante si.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 101
Artigo 16, nº 1

1. Em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 31º e as condições 
estabelecidas no nº 2, e sem prejuízo dos 
objectivos e princípios previstos no título II, 
a Comissão pode autorizar derrogações às 
regras de produção estabelecidas nos 
capítulos 1 a 3.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 102
Artigo 16, nº 1

1. Em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 31º e as condições 
estabelecidas no nº 2, e sem prejuízo dos 
objectivos e princípios previstos no título II, 
a Comissão pode autorizar derrogações às 
regras de produção estabelecidas nos 
capítulos 1 a 3.

1. No caso de acontecimentos imprevistos, 
para além do controlo das partes referidas 
no presente regulamento, que as impeçam 
de observar as normas estabelecidas no 
presente regulamento, será possível, em 
conformidade com os objectivos e 
princípios previstos no título II, autorizar 
derrogações ao presente regulamento em 
conformidade com o princípio da força 
maior.

Or. en

Justificação

Em casos como a gripe aviária ou os desastres naturais, os agricultores biológicos devem ter 
a possibilidade de obter derrogações de curto prazo ao presente regulamento. Por este 
motivo, o princípio que norteia estes casos deve ser o princípio da força maior, e não o 
procedimento de comitologia. 
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 103
Artigo 16, nº 2

2. As derrogações referidas no nº 1 serão 
limitadas ao mínimo e só podem ser 
previstas nos seguintes casos:

2. No respeito dos objectivos e princípios 
estabelecidos no título II do presente 
Regulamento, as derrogações referidas no 
nº 1 serão limitadas ao mínimo e só podem 
ser permitidas temporariamente e nos 
seguintes casos:

Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 104
Artigo 16, nº 2

2. As derrogações referidas no nº 1 serão 
limitadas ao mínimo e só podem ser 
previstas nos seguintes casos:

2. As derrogações devem ser de curto prazo 
e retiradas assim que as condições o 
permitam.

a) Sempre que sejam necessárias para 
possibilitar que unidades de explorações 
agrícolas que iniciem a produção biológica 
se tornem viáveis, em especial as 
explorações situadas em zonas onde o 
desenvolvimento da produção biológica se 
encontre no estádio inicial;
b) Sempre que sejam necessárias para 
garantir que a produção biológica possa ser 
mantida em explorações afectadas por 
condicionantes climáticas, geográficas ou 
estruturais;
c) Sempre que sejam necessárias para 
garantir o acesso a alimentos para animais, 
sementes e materiais de propagação, 
animais vivos e outros factores de 
produção, quando tais factores não estejam 
comercialmente disponíveis na forma 
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biológica;
d) Sempre que sejam necessárias para 
garantir o acesso a ingredientes de origem 
agrícola, quando tais ingredientes não 
estejam comercialmente disponíveis na 
forma biológica;
e) Sempre que sejam necessárias para 
resolver problemas específicos relacionados 
com a gestão dos animais biológicos;
f) Sempre que sejam necessárias para 
garantir a continuidade da produção de 
géneros alimentícios tradicionais bem 
conhecidos durante, pelo menos, uma 
geração;
g) Sempre que sejam necessárias medidas 
temporárias para permitir que a produção 
biológica continue ou recomece em caso de 
circunstâncias catastróficas;
h) Sempre que, com base na legislação 
comunitária, sejam impostas restrições e 
obrigações relacionadas com a protecção 
da saúde humana ou sanidade animal.

Or. en

Justificação

Em casos como a gripe aviária ou os desastres naturais, os agricultores biológicos devem ter 
a possibilidade de obter derrogações de curto prazo ao presente regulamento. Por este 
motivo, o princípio que norteia estes casos deve ser o princípio da força maior, e não o 
procedimento de comitologia.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 105
Artigo 16, nº 2, alínea a)

a) Sempre que sejam necessárias para 
possibilitar que unidades de explorações 
agrícolas que iniciem a produção biológica 
se tornem viáveis, em especial as 
explorações situadas em zonas onde o 
desenvolvimento da produção biológica se 
encontre no estádio inicial;

a) Sempre que sejam necessárias medidas
provisórias, em caso de uma situação de 
força maior para permitir à produção 
biológica continuar ou recomeçar em caso
de uma situação de força maior, 
nomeadamente ameaças graves à cultura 
ou à viabilidade da exploração agrícola;
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Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 106
Artigo 16, nº 2, alínea a)

a) Sempre que sejam necessárias para 
possibilitar que unidades de explorações 
agrícolas que iniciem a produção biológica 
se tornem viáveis, em especial as 
explorações situadas em zonas onde o 
desenvolvimento da produção biológica se 
encontre no estádio inicial;

Suprimido

Or. pl

Justificação

Esta disposição dá oportunidade a abusos. As explorações agrícolas não biológicas inviáveis 
não possuem recursos para investir em novas tecnologias de produção, incluindo as 
biológicas.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 107
Artigo 16, nº 2, alínea b)

b) Sempre que sejam necessárias para 
garantir que a produção biológica possa ser 
mantida em explorações afectadas por 
condicionantes climáticas, geográficas ou 
estruturais;

b) Sempre que sejam necessárias para 
garantir que a produção biológica possa ser 
mantida em explorações afectadas por 
condicionantes geográficas ou conjunturais 
de força maior que representem uma 
ameaça para a viabilidade da exploração;

Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 108
Artigo 16, nº 2, alínea b bis (nova)

h) Sempre que, com base na legislação 
comunitária, sejam impostas restrições e 
obrigações relacionadas com a protecção 
da saúde humana ou sanidade animal.

Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 109
Artigo 16, nº 2, alínea f)

f) Sempre que sejam necessárias para 
garantir a continuidade da produção de 
géneros alimentícios tradicionais bem 
conhecidos durante, pelo menos, uma 
geração;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 110
Artigo 16, nº 2, alínea g)

g) Sempre que sejam necessárias medidas 
temporárias para permitir que a produção 
biológica continue ou recomece em caso de 
circunstâncias catastróficas;

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 111
Artigo 16, nº 2, alínea h)

h) Sempre que, com base na legislação 
comunitária, sejam impostas restrições e 
obrigações relacionadas com a protecção 
da saúde humana ou sanidade animal.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 112
Artigo 16, nº 2 bis (novo)

2 bis. Qualquer derrogação temporária 
exercida em conformidade com o nº 2 será 
objecto de notificação, sem demoras, às 
autoridades competentes do(s) 
organismo(s) de controlo e certificação do 
Estado-Membro do produtor.
Essa notificação apresentará clara e 
exactamente a situação constatada, as 
medidas tomadas, a sua duração e os 
materiais, ingredientes, produtos e factores
de produção usados para enfrentar e 
remediar a situação constatada.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro ou o(s) organismo(s) de 
controlo emitirão um parecer o mais 
depressa possível e notificarão o produtor 
sem demoras. Os organismos de 
certificação serão os destinatários do 
parecer, sem demoras.
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Em caso de contestação de alguma das 
medidas tomadas pelo produtor, as 
autoridades competentes ou os organismos 
de controlo propõem as alternativas que 
lhes pareçam corresponder melhor à 
situação em presença.
Será efectuado um controlo o mais 
depressa possível, em conformidade com as 
disposições do título V do presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao título do artigo 16º da mesma autora.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 113
Artigo 16, nº 3

3. Em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 31º, a Comissão 
pode estabelecer condições específicas para 
a aplicação das derrogações previstas no 
nº 1.

3. Em conformidade com o procedimento
referido no nº 2 do artigo 31º, a Comissão 
elaborará uma lista das situações às quais 
se aplique o princípio da força maior.

Or. en

Justificação

Em casos como a gripe aviária ou os desastres naturais, os agricultores biológicos devem ter 
a possibilidade de obter derrogações de curto prazo ao presente regulamento. Por este 
motivo, o princípio que norteia estes casos deve ser o princípio da força maior, e não o 
procedimento de comitologia.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 114
Artigo 17, nº 3

3. Os termos listados no anexo I, os seus 
derivados ou abreviaturas, isolados ou 
combinados, não podem ser utilizados para 

3. Os termos listados no anexo I, os seus 
derivados ou abreviaturas, isolados ou 
combinados, não podem ser utilizados para 
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um produto que ostente um rótulo que 
indique que contém OGM, é constituído por 
OGM ou foi produzido a partir de OGM.

um produto que ostente um rótulo que 
indique que contém OGM, é constituído por 
OGM ou foi produzido a partir de OGM ou 
com a ajuda de OGM.

Or. fr

Justificação

Para manter a coerência com o considerando 16 do Regulamento nº 1829/2003 convém 
distinguir claramente as definições “produzidos a partir de OGM” (em Inglês, “produced 
from GMO”) e “produzidos com a ajuda de OGM” (em Inglês, “produced with GMO”).

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 115
Artigo 17, nº 3

3. Os termos listados no anexo I, os seus 
derivados ou abreviaturas, isolados ou 
combinados, não podem ser utilizados para 
um produto que ostente um rótulo que 
indique que contém OGM, é constituído por 
OGM ou foi produzido a partir de OGM.

3. Os termos listados no anexo I, os seus 
derivados ou abreviaturas, isolados ou 
combinados, não podem ser utilizados para 
um produto que contenha OGM, seja 
constituído por OGM ou seja produzido a 
partir de OGM.

Or. pl

Justificação

São necessários requisitos mais rigorosos para impedir que os consumidores sejam 
deliberadamente enganados por meio da não inclusão de informações completas sobre o 
produto no rótulo.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 116
Artigo 21

Requisitos específicos em matéria de 
rotulagem

Requisitos específicos em matéria de 
rotulagem aplicáveis às explorações 

agrícolas que iniciarem uma actividade de 
produção biológica

É rigorosamente proibido fazer referência 
à menção "agricultura biológica", podendo 
apenas ser utilizada a menção "em 
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conversão para a agricultura biológica".
A menção "em conversão para a 
agricultura biológica" só pode ser utilizada 
a partir do segundo ano de conversão, após 
um parecer das autoridades competentes ou 
os organismos de controlo.

A Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31º, 
estabelecer requisitos específicos em 
matéria de rotulagem aplicáveis aos 
alimentos biológicos para animais e aos 
produtos originários de explorações em 
conversão.

A Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31º, 
estabelecer disposições específicas que não 
as previstas no parágrafo anterior em 
matéria de rotulagem aplicáveis aos 
alimentos biológicos para animais e aos 
produtos originários de explorações em 
conversão.

Or. fr

Justificação

As disposições fundamentais relativas à rotulagem da produção agrícola em conversão 
biológica não podem decorrer do procedimento de comitologia, excepto disposições 
específicas; por isso, é conveniente fixá-las no presente regulamento. O artigo 5º, nº 5, alínea 
b) do Regulamento (CEE) nº 2092/91 faz referência ao respeito de um período mínimo de 12 
meses antes da colheita.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 117
Artigo 24, nº 3, parágrafo 3

As taxas cobradas para conceder certificados 
ou autorizar a utilização das marcas de 
conformidade serão razoáveis.

As taxas cobradas para conceder certificados 
ou autorizar a utilização das marcas de 
conformidade deverão cobrir os custos de 
controlo e concessão de certificados ou 
marcas de conformidade.

Or. pl

Justificação

Especificar aquilo que é abrangido evitará que as taxas se tornem excessivas.
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 118
Artigo 27, nº 3, alínea a)

a) O produto tenha sido obtido em 
conformidade com normas de produção 
equivalentes às aplicáveis à produção 
biológica na Comunidade ou com normas 
internacionalmente reconhecidas 
estabelecidas nas directrizes do Codex 
Alimentarius;

a) O produto tenha sido obtido em 
conformidade com normas de produção 
equivalentes às aplicáveis à produção 
biológica na Comunidade ou com normas 
internacionalmente reconhecidas 
estabelecidas nas normas básicas para a 
produção biológica da IFOAM (Federação 
Internacional dos Movimentos da 
Agricultura Biológica);

Or. en

Justificação

As normas básicas da IFOAM baseiam-se nas normas internacionais ISO para o 
funcionamento dos organismos de certificação, e foram desenvolvidas para reflectir as 
circunstâncias específicas da certificação da produção biológica e da transformação.

As normas básicas e os critérios de acreditação da IFOAM são geralmente respeitados como 
as directrizes internacionais com base nas quais podem elaborar-se normas e sistemas de 
inspecção nacionais, e têm sido utilizados como referência por organismos responsáveis pela 
normalização e legisladores nos planos nacional e internacional.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 119
Artigo 27, nº 3, alínea b)

b) O produtor tenha sido submetido a 
disposições de controlo que sejam 
equivalentes às do sistema de controlo 
comunitário ou que correspondam às 
directrizes do Codex Alimentarius;

b) O produtor tenha sido submetido a 
disposições de controlo que sejam 
equivalentes às do sistema de controlo 
comunitário ou que correspondam às 
directrizes das normas básicas para a 
produção biológica da IFOAM;

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao artigo 27º, nº 3, alínea a), apresentada pelos mesmos 
autores.
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 120
Artigo 27, nº 4, parágrafo 1

4. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31°, 
reconhecerá os países terceiros cujas normas 
de produção e disposições de controlo sejam 
equivalentes às aplicáveis na Comunidade, 
ou estejam em conformidade com normas 
internacionalmente reconhecidas 
estabelecidas nas directrizes do Codex 
Alimentarius, e estabelecerá uma lista 
desses países.

4. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 31°, 
reconhecerá os países terceiros cujas normas 
de produção e disposições de controlo sejam 
equivalentes às aplicáveis na Comunidade, 
ou estejam em conformidade com normas 
internacionalmente reconhecidas 
estabelecidas nas normas básicas para a 
produção biológica da IFOAM, e 
estabelecerá uma lista desses países.

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao artigo 27º, nº 3, alínea a), apresentada pelos mesmos 
autores.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 121
Artigo 27, nº 5, parágrafo 3

Quando examinar pedidos de 
reconhecimento, a Comissão convidará o 
organismo de controlo a fornecer todas as 
informações necessárias. A Comissão pode 
igualmente confiar a peritos a tarefa de 
examinar no local as regras de produção e as 
actividades de controlo realizadas no país 
terceiro pelo organismo de controlo em 
causa.

Quando examinar pedidos de 
reconhecimento, a Comissão convidará o 
organismo de controlo a fornecer todas as 
informações necessárias. A Comissão confia 
a peritos a tarefa de examinar no local as 
regras de produção e as actividades de 
controlo realizadas no país terceiro pelo 
organismo de controlo em causa.

(Se esta alteração for aprovada, o artigo 
pertinente do Regulamento (CEE) 
nº 2092/91 deve ser alterado em 
conformidade.)

Or. fr

Justificação

É conveniente proceder a avaliações no terreno das regras de produção e das actividades de 
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controlo realizadas pelo organismo de controlo em causa num país terceiro que fez um 
pedido de reconhecimento à Comissão. Isto faz parte da necessária consolidação da 
confiança dos consumidores no sector da produção biológica, tanto no seio da UE como 
relativamente às produções importadas.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 122
Artigo 28, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros podem, no que diz 
respeito às disposições estabelecidas nos 
artigos 9º e 10º, manter ou introduzir
regras mais estritas para os animais e os 
produtos animais, desde que tais regras 
sejam conformes com o direito comunitário 
e não dificultem ou restrinjam a livre 
circulação de outros animais ou produtos 
animais que observam o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A actual diversidade de práticas estabelecidas, entre os Estados-Membros, para a produção 
biológica de animais requer que seja possível aos Estados-Membros aplicar normas mais 
restritivas aos animais e produtos animais produzidos no seu território.

Além disso, parece-nos razoável que o princípio de "normas mínimas" que a Comissão refere 
no seu Plano de Acção Comunitário relativo à Protecção e ao Bem-Estar dos Animais  
(2006/2046(INI)) seja igualmente válido para o bem-estar dos animais no âmbito da 
produção biológica.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 123
Artigo 31

Comité de Gestão da Produção Biológica Comité de Regulamentação da Produção 
Biológica

1. A Comissão é assistida pelo Comité de 
Gestão da Produção Biológica (a seguir 
designado por “comité”).

1. A Comissão é assistida pelo Comité de 
Regulamentação da Produção Biológica (a 
seguir designado por “comité”).

2. Sempre que seja feita referência ao 2. Sempre que seja feita referência ao 
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presente número, são aplicáveis os artigos 4º
e 7º da Decisão 1999/468/CE.

presente número, são aplicáveis os artigos 5º
e 7º da Decisão 1999/468/CE

3. O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.
4. O Comité aprovará o seu regulamento 
interno.

3. O Comité aprovará o seu regulamento 
interno em conformidade com o artigo 7º da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. fr

Justificação

Dado que esta proposta de regulamento apresenta poucas normas de harmonização, parece 
necessário que as diferentes medidas a tomar através do procedimento de comitologia 
decorram do comité de regulamentação que permite aos Estados-Membros intervir no 
processo de deliberação, mais do que do comité de gestão.

Contrariamente ao disposto no artigo 4º da Decisão 1999/468/CEE, o artigo 5º não faz 
referência a qualquer prazo, pelo que convém suprimir o nº 3.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 124
Artigo 31, nº 1

1. A Comissão é assistida pelo Comité de 
Gestão da Produção Biológica (a seguir 
designado por “comité”).

1. A Comissão é assistida pelo Comité de
Regulamentação da Produção Biológica (a 
seguir designado por “comité”).
(Esta modificação aplica-se à integralidade 
do texto legal em apreço; a sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en

Justificação

A fim de tornar o presente regulamento tão transparente quanto possível, os anexos do 
Regulamento (CEE) nº 2092/91 devem manter-se e o procedimento de comitologia deve ser 
reduzido ao mínimo.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 125
Artigo 31, nº 1 bis (novo)
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1 bis. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os anexos I 
a VIII do Regulamento (CEE) nº 2092/91.

Or. en

Justificação

A fim de tornar o presente regulamento tão transparente quanto possível, os anexos do 
Regulamento (CEE) nº 2092/91 devem manter-se e o procedimento de comitologia deve ser 
reduzido ao mínimo.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 126
Artigo 31, nº 2

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 4º
e 7º da Decisão 1999/468/CE.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 5º
e 7º da Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

A fim de tornar o presente regulamento tão transparente quanto possível, os anexos do 
Regulamento (CEE) nº 2092/91 devem manter-se e o procedimento de comitologia deve ser 
reduzido ao mínimo.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 127
Artigo 31, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão notificará o Parlamento 
Europeu de quaisquer alterações previstas 
ao regulamento através do procedimento de 
comitologia e terá em devida conta a 
posição do Parlamento sobre a matéria.

Or. en

Justificação

O Parlamento deve ser regularmente informado de quaisquer decisões adoptadas através do 
procedimento de comitologia proposto.
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 128
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
1. Será criado um comité, designado pela 
Comissão, com representantes de grupos de 
interesses que desenvolvam actividades a 
nível europeu. Esses grupos são o COPA, a 
IFOAM, o EEB, a BEUC e a 
EURO-COOP. 
2. Este comité será consultado antes de a 
Comissão propor alterações no âmbito do 
procedimento de comitologia. A Comissão 
deve seguir as recomendações do comité.
3. O comité adoptará o seu regulamento 
interno.

Or. en

Justificação

A participação de representantes dos produtores biológicos europeus no processo de tomada 
de decisão só pode contribuir para promover as melhores práticas e a experiência com 
métodos inovadores.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 129
Artigo 31 ter (novo)

Artigo 31º ter
Em derrogação à Decisão 1999/468/CE, 
uma decisão da Comissão adoptada em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 31º será revogada se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
levantarem objecções à mesma no prazo de 
três meses.

Or. en
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Justificação

A agricultura biológica foi desenvolvida por organizações da sociedade civil, com a 
participação de consumidores, comerciantes, agricultores e retalhistas. À luz desta tradição, 
a transparência e as estruturas democráticas devem ser reforçadas no presente regulamento. 
Quando forem tomadas decisões de execução no quadro do presente regulamento, o 
procedimento deve envolver a informação do público e do Parlamento Europeu. A fim de dar 
verdadeiro impacto à transparência, o Parlamento deve dispor do direito de veto.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 130
Artigo 32 

Em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 32º, e sem prejuízo 
dos objectivos e princípios estabelecidos no 
título II, a Comissão adoptará as regras de 
execução do presente regulamento. Essas 
regras incluirão nomeadamente as 
seguintes:

Em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 32º, e sem prejuízo 
dos objectivos e princípios estabelecidos no 
título II, a Comissão adoptará as regras de 
execução do presente regulamento. 

a) Regras de execução referentes às regras 
de produção estabelecidas no título III, 
nomeadamente as condições e requisitos 
específicos a respeitar pelos agricultores e 
outros produtores de produtos biológicos;
b) Regras de execução referentes às regras 
de rotulagem previstas no título IV;
c) Regras de execução referentes ao 
sistema de controlo estabelecido no 
título V, nomeadamente no que respeita aos 
critérios específicos para a delegação de 
tarefas em organismos de controlo privados 
e aos critérios para a aprovação de tais 
organismos;
d) Regras de execução referentes às regras 
para as importações a partir dos países 
terceiros estabelecidas no título VI, 
nomeadamente no que respeita aos 
critérios e procedimentos a seguir quanto 
ao reconhecimento, em aplicação do artigo 
27º, dos países terceiros e organismos de 
controlo, incluindo a publicação das listas 
de países terceiros e organismos de 
controlo reconhecidos, e no que respeita ao 
certificado referido no nº 3, alínea d), do 
artigo27º.
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Or. en

Justificação

A fim de tornar o presente regulamento tão transparente quanto possível, os anexos do 
Regulamento (CEE) nº 2092/91 devem manter-se e o procedimento de comitologia deve ser 
reduzido ao mínimo. Assim sendo, os anexos devem ser corrigidos de forma que as 
referências aos artigos correspondam à proposta de regulamento.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 131
Artigo 33 

1. O Regulamento (CEE) nº 2092/91 é 
revogado a partir de 1 de Janeiro de 2009.

1. O Regulamento (CEE) nº 2092/91 é 
revogado a partir de 1 de Janeiro de 2009, 
com excepção dos anexos I a VIII.

2. As referências ao Regulamento (CEE) 
nº 2092/91 revogado serão consideradas 
referências ao presente regulamento.

2. As referências ao Regulamento (CEE) 
nº 2092/91 revogado serão consideradas 
referências ao presente regulamento, excepto 
quando essas referências incidirem sobre 
os anexos I a VIII.

Or. en

Justificação

A fim de tornar o presente regulamento tão transparente quanto possível, os anexos do 
Regulamento (CEE) nº 2092/91 devem manter-se e o procedimento de comitologia deve ser 
reduzido ao mínimo. Assim sendo, os anexos devem ser corrigidos de forma que as 
referências aos artigos correspondam à proposta de regulamento.


