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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão inclui duas propostas de regulamento. A primeira prevê um novo 
quadro de actividade para a agricultura biológica, actualizando os objectivos e princípios com 
vista a reforçar a importância deste sector no mercado interno. A segunda propõe uma 
adaptação temporária e uma derrogação que deverá terminar até 1 de Janeiro de 2009, visto 
que as tarefas de implementação previstas na primeira são muito restritas, a fim de não 
distorcer a concorrência e assegurar condições de comércio justas com os operadores ou 
produtores dos países terceiros que fornecem produtos biológicos aos consumidores da UE.

A proposta de regulamento do Conselho apresentada pela Comissão é acolhida com agrado e 
será útil para o desenvolvimento de normas harmonizadas no domínio da agricultura 
biológica. Neste sector, a procura por parte dos consumidores aumentou nos últimos anos, 
sobretudo no que se refere ao fornecimento de produtos biológicos a cantinas institucionais,
em conformidade com requisitos rigorosos em matéria de adjudicação estabelecidos por 
autoridades públicas e privadas. Por este motivo, a proposta deve ser integrada, alargando o 
seu âmbito a estes domínios.

Contudo, os produtores biológicos não são apenas orientados para o mercado no que se refere 
a fornecer produtos competitivos e apreciados nos sectores alimentar e não alimentar, como 
têxteis ou cosméticos. O seu principal objectivo é assegurar a salvaguarda dos solos afectados 
à agricultura para o desenvolvimento sustentável, protegendo-os de riscos de erosão, 
inundações e outros desastres naturais. Deste modo, graças às suas capacidades, aos seus 
conhecimentos técnicos sobre as melhores opções para melhorar a fertilidade do solo e o 
bem-estar dos animais, estes produtores têm condições para oferecer produtos competitivos, 
garantindo, ao mesmo tempo, um desenvolvimento rural social na UE.

A procura destes produtos por parte dos consumidores requer o cumprimento de normas de 
qualidade completamente diferentes das aplicáveis aos outros produtos convencionais 
disponíveis na agricultura. A total ausência de pesticidas e OGM é um requisito essencial: não 
deve ser tolerada qualquer contaminação acidental. A rotulagem ecológica dos produtos 
biológicos deve ser consistente com estes objectivos. Não deve ser previsto um limiar 
aplicável relacionado com a presença de OGM: devem ser evitados a todo o custo devido a 
uma possível coexistência com outras regiões agrícolas nas quais os OGM podem ser 
parcialmente tolerados ou utilizados. Por último, o controlo da qualidade e a avaliação de 
métodos novos ou inovadores para assegurar a certificação biológica devem aplicar-se mais às 
melhores práticas consagradas que envolvem a participação e consulta periódica dos 
produtores e as normas ISO 65/EN 45011 do que ao Regulamento (CE) nº 882/2004, que 
prevê controlos convencionais, mesmo que num futuro próximo a Comissão venha a propor 
derrogações actualizadas para utilizar especificamente na produção biológica.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1

(1) A produção biológica é um sistema 
global de gestão das explorações agrícolas e 
de produção de géneros alimentícios que 
combina as melhores práticas ambientais, 
um elevado nível de biodiversidade, a 
preservação dos recursos naturais, a 
aplicação de normas exigentes em matéria 
de bem-estar dos animais e uma produção 
em sintonia com a preferência de certos 
consumidores por produtos obtidos 
utilizando substâncias e processos naturais. 
O método de produção biológica 
desempenha, assim, um duplo papel 
societal, visto que, por um lado, abastece 
um mercado específico que responde à 
procura de produtos biológicos por parte dos 
consumidores e, por outro, fornece bens 
públicos que contribuem para a protecção 
do ambiente e o bem-estar dos animais, bem 
como para o desenvolvimento rural.

(1) A produção biológica é um sistema 
global de gestão das explorações agrícolas e 
de produção de géneros alimentícios que 
combina as melhores práticas ambientais, 
um elevado nível de biodiversidade, a 
preservação dos recursos naturais e a 
aplicação de normas exigentes em matéria 
de bem-estar dos animais e visa melhorar a 
fertilidade do solo por meios naturais e 
assegurar uma produção em sintonia com a 
preferência de certos consumidores por 
produtos obtidos utilizando substâncias e 
processos naturais. O método de produção 
biológica desempenha, assim, vários papéis 
positivos: não só abastece um mercado 
específico que responde à procura de 
produtos biológicos por parte dos 
consumidores, fornecendo bens públicos 
não limitados apenas ao sector alimentar, 
mas, acima de tudo, contribui para a 
protecção do ambiente e o bem-estar dos 
animais, bem como para o desenvolvimento 
social rural.

Justificação

O principal objectivo dos produtores biológicos é assegurar a fertilidade natural do solo, 
utilizando as melhores práticas disponíveis do ponto de vista social e ambiental. Graças a 
estas técnicas, os produtores têm condições para fornecer um produto competitivo, 
correspondendo às exigências de um número crescente de consumidores.

Alteração 2
Considerando 2

(2) A contribuição do sector agrícola 
biológico está a aumentar na maior parte dos 
Estados-Membros. O crescimento da 
procura por parte dos consumidores nos 

(2) A contribuição do sector agrícola 
biológico está a aumentar na maior parte dos 
Estados-Membros. O crescimento da 
procura por parte dos consumidores nos 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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últimos anos é particularmente notável. As 
recentes reformas da política agrícola 
comum, com a ênfase posta na orientação 
para o mercado e no fornecimento de 
produtos de qualidade que satisfaçam as 
expectativas dos consumidores, devem 
estimular ainda mais o mercado dos 
produtos biológicos. Neste contexto, a 
legislação relativa à produção biológica 
desempenha um papel cada vez mais 
importante no quadro da política agrícola e 
está estreitamente ligada à evolução dos 
mercados agrícolas.

últimos anos é particularmente notável. As 
recentes reformas da política agrícola 
comum, com a ênfase posta na orientação 
para o mercado e no fornecimento de 
produtos de qualidade que satisfaçam as 
expectativas dos consumidores, devem 
estimular ainda mais o mercado dos 
produtos biológicos. Neste contexto, a 
legislação relativa à produção biológica 
desempenha um papel cada vez mais 
importante no quadro da política agrícola e 
está estreitamente ligada à evolução dos 
mercados agrícolas e à protecção e 
salvaguarda dos solos destinados a 
actividades agrícolas.

Justificação

A protecção dos terrenos agrícolas e o consequente desenvolvimento das superfícies 
destinadas à agricultura biológica estão intimamente ligados à melhoria das políticas do
mercado agrícola.

Alteração 3
Considerando 3

(3) O quadro jurídico comunitário que rege o 
sector da produção biológica deve 
prosseguir o objectivo de garantir uma 
concorrência leal e o funcionamento 
adequado do mercado interno de produtos 
biológicos, bem como o de manter e 
justificar a confiança dos consumidores nos 
produtos rotulados como tal. Além disso, 
deve criar condições em que esse sector se 
possa desenvolver em sintonia com a 
evolução da produção e do mercado.

(3) O quadro jurídico comunitário que rege o 
sector da produção biológica deve 
prosseguir o objectivo de garantir uma 
concorrência leal e o funcionamento 
adequado do mercado interno de produtos 
biológicos, bem como o de manter e 
justificar a confiança dos consumidores nos 
produtos rotulados como tal. Além disso, 
deve criar condições em que esse sector se 
possa desenvolver em sintonia com a 
evolução da produção e do mercado, bem 
como com o desenvolvimento ambiental 
sustentável.

Justificação

A produção agrícola biológica pode progredir graças a medidas legislativas inovadoras, 
coerentes não só com as políticas de mercado, mas também com o desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 4
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Considerando 8

(8) Há que facilitar o desenvolvimento da 
produção biológica, designadamente através 
do incentivo à utilização de novas técnicas e 
de substâncias melhor adaptadas à produção 
biológica.

(8) Há que facilitar o desenvolvimento da 
produção biológica, com base nas melhores 
práticas adoptadas, designadamente através 
do incentivo à utilização de novas técnicas e 
de substâncias melhor adaptadas à produção 
biológica.

Justificação

É necessário ter em conta as inúmeras experiências postas em prática pelos agricultores 
biológicos nestes últimos anos a fim de consolidar as melhores práticas e garantir também
aos novos agricultores biológicos perspectivas de crescimento a longo prazo.

Alteração 5
Considerando 9

(9) Os organismos geneticamente 
modificados (OGM) e os produtos 
fabricados a partir de ou mediante OGM são 
incompatíveis com o conceito de produção 
biológica e com a percepção que os 
consumidores têm dos produtos biológicos. 
Em consequência, não devem ser 
deliberadamente utilizados na agricultura 
biológica ou na transformação dos produtos 
biológicos.

(9) Os organismos geneticamente 
modificados (OGM) e os produtos 
fabricados a partir de ou mediante OGM são 
incompatíveis com a produção biológica e 
com a percepção que os consumidores têm 
dos produtos biológicos. Em consequência, 
não devem ser deliberadamente utilizados na 
agricultura biológica ou na transformação 
dos produtos biológicos: a contaminação 
acidental devido à coexistência com 
superfícies de produção de OGM deve ser 
evitada.

Justificação

A utilização de OGM nas sementes ou nos produtos deve ser banida da agricultura biológica. 
Qualquer contaminação acidental devido à coexistência com culturas convencionais, nas 
quais a presença de OGM é parcialmente tolerada, deve ser evitada para proteger a 
agricultura biológica e para manter, por parte do consumidor, uma percepção correcta do 
seu elevado nível de qualidade.

Alteração 6
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) A utilização de pesticidas é 
incompatível com a produção biológica.
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Justificação

A presente alteração é, por si só, elucidativa, em coerência com os considerandos 10 a 13
sobre a utilização exclusiva de recursos renováveis, a rotação das culturas numa base
plurianual e a compatibilidade dos fertilizantes adicionais com a agricultura biológica.

Alteração 7
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.

(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, 
enquanto as técnicas não são 
harmonizadas, neste domínio.

Justificação

É necessário integrar no presente regulamento, o mais brevemente possível, regras 
comunitárias para a aquicultura. Entretanto, um reconhecimento recíproco das normas 
existentes nos Estados-Membros é favoravelmente acolhido para assegurar, transitoriamente, 
a coerência com os objectivos da produção biológica.

Alteração 8
Considerando 19

(19) Os produtos biológicos transformados 
devem ser produzidos utilizando métodos de 
transformação que garantam a manutenção 
da integridade biológica e das qualidades 
essenciais dos produtos em todos os estádios 
da cadeia de produção.

(19) Os produtos biológicos transformados 
devem ser produzidos utilizando métodos de 
transformação que garantam a manutenção 
da integridade biológica e das qualidades 
essenciais dos produtos em todos os estádios 
da cadeia de produção. A disponibilidade 
comercial acrescida de ingredientes da 
agricultura biológica nos últimos anos 
ajudará a atingir este objectivo.

Justificação

A garantia de um elevado nível de qualidade e de integridade dos produtos biológicos em 
todas as etapas da produção é positivamente assegurada pela crescente disponibilidade no 
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mercado de ingredientes de origem biológica.

Alteração 9
Considerando 20

(20) A disponibilidade de ingredientes 
agrícolas biológicos no comércio tem vindo 
a aumentar nos últimos anos, pelo que a 
utilização de ingredientes não biológicos 
nos alimentos para animais e géneros 
alimentícios transformados pode ser 
restringida ainda mais.

Suprimido

Justificação

Uma limitação apenas genérica da utilização de ingredientes de origem não biológica 
contrasta com a necessidade, por parte dos agricultores biológicos, de programar toda a 
cadeia de produção, recorrendo aos recursos disponíveis na natureza, como estabelecem os 
considerandos precedentes e acentuam os princípios da agricultura biológica.

Alteração 10
Considerando 22

(22) É importante preservar a confiança 
dos consumidores nos produtos biológicos. 
As derrogações às exigências aplicáveis à 
produção biológica devem, por 
conseguinte, ser estritamente limitadas a 
casos em que a aplicação de regras menos 
restritivas seja considerada justificada.

Suprimido

Justificação

A confiança dos consumidores não pode ser descurada. Os requisitos necessários para a 
agricultura biológica não estão sujeitos a derrogações, mas apenas a casos limitados de 
técnicas produtivas flexíveis que visam garantir as normas da agricultura biológica referidas 
no considerando 21.

Alteração 11
Considerando 25

(25) A fim de garantir a clareza em todo o 
mercado comunitário, é conveniente tornar 
obrigatória a utilização de uma referência 
normalizada simples para todos os produtos 

(25) A fim de garantir a clareza em todo o 
mercado comunitário, é conveniente tornar 
obrigatória a utilização de uma referência 
normalizada simples para todos os produtos 
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biológicos produzidos na Comunidade, pelo 
menos quando tais produtos não ostentem o 
logótipo da produção biológica comunitária. 
Há que prever igualmente a possibilidade de 
utilizar essa referência para os produtos 
biológicos importados de países terceiros, 
mas sem que tal seja obrigatório.

biológicos produzidos na Comunidade, pelo 
menos quando tais produtos não ostentem o 
logótipo da produção biológica comunitária. 
Há que prever igualmente a possibilidade de 
utilizar essa referência para os produtos 
biológicos importados de países terceiros.

Justificação

A possibilidade de utilizar uma referência às normas comunitárias para os seus produtos 
biológicos é uma oportunidade e uma garantia oferecida tanto aos produtores e retalhistas 
de produtos biológicos do terceiro mundo como aos consumidores da União Europeia.

Alteração 12
Considerando 27

(27) A utilização deliberada de OGM é 
proibida na produção biológica. Por razões 
de clareza e coerência, não deve ser possível 
rotular um produto como biológico quando 
esteja rotulado como contendo OGM, sendo 
constituído por OGM ou tendo sido 
produzido a partir de OGM.

(27) A utilização de OGM é proibida na 
produção biológica. Por razões de clareza e 
coerência, não deve ser possível rotular um 
produto como biológico quando esteja 
rotulado como contendo OGM, sendo 
constituído por OGM ou tendo sido 
produzido a partir de OGM.

Justificação

Não é permitida qualquer contaminação por OGM nos produtos biológicos.

Alteração 13
Considerando 28

(28) A fim de assegurar que os produtos 
biológicos sejam produzidos em 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no quadro jurídico comunitário 
para a produção biológica, todas as 
actividades que estejam incluídas no âmbito 
dessa legislação devem ser controladas ao 
longo de toda a cadeia de produção e ser 
conformes às regras estabelecidas no 
Regulamento (CE) nº 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo aos controlos 
oficiais realizados para assegurar a 
verificação do cumprimento da legislação 

(28) A fim de assegurar que os produtos 
biológicos sejam produzidos em 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no quadro jurídico comunitário 
para a produção biológica, todas as 
actividades que estejam incluídas no âmbito 
dessa legislação devem ser controladas ao 
longo de toda a cadeia de produção com 
base nas normas ISO 65/EN 45011, 
concebidas especificamente para a 
agricultura biológica à escala mundial, no 
quadro dos critérios de acreditação da
Federação Internacional dos Movimentos 
da Agricultura Biológica (IFOAM).
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relativa aos alimentos para animais e aos 
géneros alimentícios e das normas relativas 
à saúde e ao bem-estar dos animais.

Justificação

O Regulamento (CE) nº 882/2004 não se adapta à especificidade e originalidade da cadeia 
de produção biológica e não assegura o pleno envolvimento dos intervenientes directos no
processo de controlo, no qual, pelo contrário, foram os próprios produtores biológicos os 
primeiros a introduzir modelos de certificação em todas as etapas da agricultura biológica. A 
aplicação das regras estabelecidas para a agricultura convencional, caso não sejam 
modificadas como propõe o artigo 63º, nº 2, do Regulamento (CE) nº 882/2004, para melhor 
se adequarem à especificidade da produção biológica, submeterá os produtos biológicos a 
uma homologação desnecessária, semelhante à dos produtos convencionais.

Alteração 14
Considerando 29

(29) Em certos casos, pode parecer 
desproporcionado aplicar exigências em 
matéria de notificação e de controlo a certos 
tipos de retalhistas. Por conseguinte, é
adequado permitir que os Estados-Membros 
isentem esses operadores de tais exigências.

Suprimido

Justificação

É preferível a aplicação das normas ISO 65/EN 45011 enquanto se aguarda uma 
modificação substancial, por parte da Comissão, do Regulamento (CE) nº 882/2004. Além 
disso, disposições e isenções não relacionadas com derrogações específicas são enganosas e 
inúteis para as PME e para os retalhistas.

Alteração 15
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 

(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 básico importante no quadro da 
política agrícola comum e de uma política 
ambiental sustentável, é adequado prever 
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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,

uma consulta regular dos interessados, 
consistente com o objectivo do presente 
regulamento e conforme com os
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,

Justificação

A originalidade da produção biológica consiste no elevado nível de participação e consulta 
contínua dos intervenientes directos. O seu envolvimento em modificações profundas das
actuais técnicas e procedimentos representa uma riqueza para toda a cadeia de produção.

Alteração 16
Artigo 1, nº 1, alínea a)

a) Produção, colocação no mercado, 
importação, exportação e controlos dos 
produtos biológicos;

a) Produção, colocação no mercado, 
importação, exportação e controlos dos 
produtos biológicos, incluindo operações de 
restauração, cantinas de empresas, 
restauração em instituições, restaurantes e 
outras operações similares de fornecimento 
de géneros alimentícios;

Justificação

Um número crescente de utilizadores opta pela alimentação biológica para os serviços de 
cantinas de empresas e de catering. A procura de produtos biológicos está a aumentar 
sobretudo nos serviços escolares, regulada por condições contratuais claras, estabelecidas 
por autoridades públicas e privadas, representando neste sector um volume de negócios 
apreciável no mercado interno.

Alteração 17
Artigo 1, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) Produtos têxteis, cosméticos e outros 
produtos não alimentares.

Justificação

As disposições previstas no presente regulamento incluem igualmente os sectores dos
produtos não alimentares, nomeadamente os detergentes para produtos têxteis e os produtos 



PE 370.326v02-00 12/21 PA\610878PT.doc

PT

cosméticos.

Alteração 18
Artigo 1, nº 3, parágrafo 2

Contudo, não é aplicável a operações de 
restauração, cantinas de empresas, 
restauração em instituições, restaurantes e 
outras operações similares de fornecimento 
de géneros alimentícios.

Suprimido

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 14, nº 1. A exclusão destes sectores do âmbito de 
aplicação prejudicaria os produtores e retalhistas empenhados em garantir o fornecimento
de produtos biológicos em todos os serviços alimentares, de acordo com a procura.

Alteração 19
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 
pesticidas, produtos OGM, alimentos para 
animais ou ingredientes contendo OGM, no 
todo ou em parte;

Justificação

Esta alteração reforça os objectivos da agricultura biológica e torna compreensível para o 
consumidor a diferença entre produtos convencionais e o nível de qualidade dos produtos 
fornecidos pelos agricultores biológicos.

Alteração 20
Artigo 3, alínea a), parte introdutória

a) Assegurar, de acordo com um sistema de 
gestão agrícola prático e economicamente 
viável, a produção de uma ampla variedade 
de produtos através de métodos que:

a) Assegurar, de acordo com um sistema de 
gestão agrícola prático e natural, a produção 
de uma ampla variedade de produtos através 
de métodos que:

Justificação

O principal objectivo dos produtores biológicos é salvaguardar os recursos naturais e 
renováveis. Graças à utilização de técnicas apropriadas, incluindo políticas sociais 
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sustentáveis, os produtores têm condições para fornecer um produto competitivo, 
correspondendo às exigências do consumidor. Porém, não é só a procura do mercado a fixar 
os parâmetros produtivos e as opções de desenvolvimento da agricultura biológica, mas 
também a própria vontade dos produtores de dedicar áreas cada vez maiores do território a 
uma agricultura sustentável, garantindo um desenvolvimento equilibrado dos recursos 
humanos.

Alteração 21
Artigo 3, alínea a), ponto i)

i) Reduzam ao mínimo os efeitos negativos 
no ambiente;

i) Assegurem a inexistência de efeitos 
negativos no ambiente;

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 3, alínea a), parte introdutória.

Alteração 22
Artigo 3, alínea a), ponto iv bis) (novo)

iv bis) Assegurem o desenvolvimento social 
e humano sustentável a par com a 
realização de objectivos económicos.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 3, alínea a), parte introdutória.

Alteração 23
Artigo 3, alínea b)

b) Assegurar uma produção de géneros 
alimentícios e de outros produtos agrícolas 
que corresponda a uma procura, por parte 
dos consumidores, de bens produzidos 
através de processos naturais, ou de 
processos que sejam comparáveis a 
processos naturais, e de substâncias que 
ocorrem naturalmente.

b) Assegurar uma produção de géneros 
alimentícios e de outros produtos agrícolas, 
incluindo produtos não alimentares, que 
possa corresponder a uma procura, por parte 
dos consumidores, de bens produzidos 
através de processos naturais e de 
substâncias que ocorrem naturalmente.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 3, alínea a), parte introdutória.
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Alteração 24
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 serão utilizados OGM nem produtos 
obtidos a partir de ou mediante OGM, com 
excepção dos medicamentos veterinários;

Justificação

Em consonância com os objectivos da produção biológica, não são utilizados OGM.

Alteração 25
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 evitada;

Justificação

A fim de assegurar a coerência com os objectivos da produção biológica, os efeitos negativos 
devem ser evitados.

Alteração 26
Artigo 5, alínea n)

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

n) A produção aquícola evitará qualquer 
possível efeito negativo no ambiente 
aquático;

Justificação

A fim de assegurar a coerência com os objectivos da produção biológica, os efeitos negativos 
devem ser evitados.

Alteração 27
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 

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 
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substâncias não agrícolas naturais; substâncias não agrícolas naturais, em 
conformidade com as normas biológicas 
nacionais estabelecidas pelas autoridades 
nacionais competentes;

Justificação

Até a Comissão harmonizar as novas normas comunitárias para a aquicultura, os 
ingredientes e os alimentos para animais utilizados devem cumprir rigorosamente as 
disposições nacionais.

Alteração 28
Artigo 7, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

As indicações no rótulo que acompanha o 
produto ou ingrediente a utilizar ou 
qualquer outro documento de 
acompanhamento, ligado de qualquer 
maneira à evidência da presença de OGM, 
não são apropriadas para garantir a 
qualidade dos produtos biológicos e, 
portanto, devem ser evitadas.

Justificação

A originalidade e a diversidade da produção biológica em relação à convencional não 
permitem a sua harmonização com a obrigação existente para os produtos convencionais de 
indicar o limiar mínimo de presença devido a contaminação deliberada por OGM. Nos 
produtos biológicos não deve ser admitida a indicação de qualquer limiar: devem estar 
isentos de OGM.

Alteração 29
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, exigirão ao 
vendedor que confirme que os produtos 
fornecidos não foram produzidos, no todo 
ou em parte, mediante OGM.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 7º, nº 2, parágrafo 1 bis (novo).
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Alteração 30
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 que os 
produtos fornecidos não foram produzidos, 
no todo ou em parte, mediante OGM.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 7º, nº 2, parágrafo 1 bis (novo).

Alteração 31
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. 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. Esta flexibilidade será 
temporária ou adaptada principalmente às 
condicionantes geográficas e estará sujeita 
a debates e avaliações periódicos com a 
participação de todos os interessados para
evitar distorções do comércio.

Justificação

O conceito de flexibilidade comporta uma discussão aprofundada para a sua implementação 
não causar distorções no mercado, minar a confiança do consumidor e violar os princípios
da agricultura biológica. É essencial a participação activa dos produtores biológicos e dos 
seus representantes neste processo.

Alteração 32
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 

3. Os termos listados no anexo I, os seus 
derivados ou abreviaturas, isolados ou 
combinados, não serão utilizados para um 
produto ostentando um rótulo que indique 
que contém OGM, é constituído por OGM 
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OGM ou foi produzido a partir de OGM. ou foi produzido a partir de OGM ou 
quando sejam apresentadas provas de que 
OGM contaminaram o produto, ingrediente 
ou alimento para animais utilizado: não 
será permitida qualquer tolerância de 
OGM, como no caso dos produtos 
convencionais.

Justificação

Esta alteração visa evitar, de acordo com o pedido dos produtores biológicos e dos 
consumidores, qualquer mensagem enganosa sobre a presença deliberada ou acidental de 
OGM nos produtos biológicos, quando até a presença acidental deve ser evitada.

Alteração 33
Artigo 17, nº 3 bis (novo)

3 bis. Não se aplicará no presente 
regulamento o limiar de rotulagem de 
OGM estabelecido na Directiva 2001/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de Março de 2001, relativa à libertação 
deliberada no ambiente de organismos 
geneticamente modificados1.
____
1 JO L 106 de 17.4.2001, p. 1. Directiva alterada 
pelo Regulamento (CE) nº 1830/2003 (JO L 268 de 
18.10.2003, p. 24).

Justificação

Esta alteração reforça a justificação relativa ao artigo 17, nº 3, garantindo a qualidade 
diferente dos produtos biológicos e a obrigação de total ausência de OGM.

Alteração 34
Artigo 18, nº 4

4. Relativamente aos produtos importados de 
países terceiros, a utilização das indicações 
referidas no nº 1 será opcional.

4. Relativamente aos produtos importados de 
países terceiros, a utilização das indicações 
referidas no nº 1 deve ser encorajada para 
evitar induzir o consumidor europeu em 
erro na sua escolha e entendimento.

Justificação

À semelhança do considerando 28, o objectivo é oferecer aos produtores biológicos dos
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países do terceiro mundo a oportunidade de respeitar as normas em vigor na UE, recorrendo 
à certificação de técnicas produtivas equivalentes utilizadas nos seus países.

Alteração 35
Artigo 20

Artigo 20º Suprimido
Alegações nos rótulos e na publicidade

1. Não podem ser utilizadas, nos rótulos ou 
na publicidade, alegações gerais segundo 
as quais um dado conjunto de normas, 
privadas ou nacionais, em matéria de 
produção biológica é mais estrito, mais 
biológico ou de qualquer outro modo 
superior às regras estabelecidas no 
presente regulamento, ou a qualquer outro 
conjunto de normas em matéria de 
produção biológica.
No entanto, indicações que refiram 
elementos específicos do método de 
produção utilizado para um determinado 
produto podem ser utilizadas nos rótulos ou 
na publicidade se constituírem declarações 
de facto verídicas e, além disso, em 
conformidade com os requisitos gerais em 
matéria de rotulagem estabelecidos na 
Directiva 2000/13/CE.
2. Os Estados-membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir o 
cumprimento das condições previstas no 
presente artigo.
3. A Comissão pode, em conformidade com 
o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 31°, adoptar medidas para assegurar 
o cumprimento do disposto no presente 
artigo.

Justificação

Não há necessidade de um excesso de regulamentação para os produtos biológicos. As regras 
do mercado são suficientes e a referência a certificações privadas adicionais não contribuiria 
para esclarecer o consumidor nem para aumentar a sua confiança.

Alteração 36
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Artigo 22, nº 1

1. Os Estados-Membros, em conformidade 
com as disposições do Regulamento (CE) 
nº 882/2004, estabelecerão um sistema de 
controlos aplicável às actividades referidas 
no nº 3 do artigo 1° do presente 
regulamento.

1. Os Estados-Membros estabelecerão um 
sistema de controlos aplicável às actividades 
referidas no nº 3 do artigo 1° em todos os 
estádios da cadeia biológica, em 
conformidade com as normas ISO 65/EN 
45011, elaboradas especificamente para a 
agricultura biológica a nível internacional 
no âmbito dos critérios de acreditação da 
Federação Internacional dos Movimentos 
da Agricultura Biológica (IFOAM).

Justificação

O sistema de controlo previsto no Regulamento (CE) nº 882/2004 não é o mais adequado
para garantir as normas de qualidade diferentes, próprias dos produtos biológicos. A 
frequência dos controlos e as tarefas atribuídas às autoridades competentes são úteis, mas é 
essencial começar pela implementação eficaz das normas ISO 65/45011.

Alteração 37
Artigo 22, nº 5

5. Os organismos de controlo aprovados 
facultarão à autoridade competente o acesso 
aos seus escritórios e instalações e darão 
todas as informações e assistência 
consideradas necessárias pela autoridade 
competente para a execução das suas 
obrigações em conformidade com o presente 
artigo.

5. Os organismos de controlo aprovados e os 
representantes dos interessados em causa, 
que devem participar plenamente neste 
processo, cooperarão com a autoridade 
competente, facultando o acesso aos seus 
escritórios e instalações e darão todas as 
informações e assistência consideradas 
necessárias pela autoridade competente para 
a execução das suas obrigações em 
conformidade com o presente artigo.

Justificação

Esta alteração acentua, em nome da transparência, a importância da participação no 
processo de decisão e de controlo, e, ao mesmo tempo, das melhores práticas já aplicadas 
nos últimos anos pelos agricultores biológicos.

Alteração 38
Artigo 24, nº 1

1. A autoridade competente e os organismos 
de controlo aprovados podem conceder 
certificados, nomeadamente do direito a 

1. A autoridade competente e os organismos 
de controlo aprovados, em consulta com os 
interessados em causa, podem conceder 
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utilizar as suas marcas de conformidade com 
as normas em matéria de produção 
biológica, aos operadores que estejam 
sujeitos ao sistema de controlo.

certificados, nomeadamente do direito a 
utilizar as suas marcas de conformidade com 
as normas em matéria de produção 
biológica, aos operadores que estejam 
sujeitos ao sistema de controlo.

Justificação

Os agricultores biológicos reclamam o seu envolvimento nos processos de decisão e nas 
novas metodologias relativas aos procedimentos de certificação. A sua capacidade 
comprovada para produzir auto-certificações credíveis baseando-se em técnicas inovadoras 
deve ser tida em conta quer pelos organismos de controlo da Comissão, quer pelas 
autoridades nacionais competentes.

Alteração 39
Artigo 24, nº 3 bis (novo)

3 bis. Serão organizadas audições regulares 
dos interessados com vista a reconhecer e 
salientar o importante papel desempenhado 
pelos agricultores biológicos no processo de 
tomada de decisões e de certificação.

Justificação

São especificados os instrumentos para o envolvimento constante dos agricultores biológicos 
nos processos de decisão e nas novas metodologias relativas aos procedimentos de 
certificação. A sua capacidade comprovada para organizar auto-certificações credíveis 
baseando-se em técnicas inovadoras deve ser tida em conta pelos organismos de controlo da 
Comissão e pelas autoridades nacionais competentes.

Alteração 40
Artigo 26

Mediante pedido devidamente justificado 
pela necessidade de garantir que um produto 
foi obtido em conformidade com o presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os organismos de controlo trocarão com 
outras autoridades competentes e 
organismos de controlo informações 
pertinentes sobre os resultados dos seus 
controlos. Podem igualmente trocar tais 
informações por sua própria iniciativa.

Mediante pedido devidamente justificado 
pela necessidade de garantir que um produto 
foi obtido em conformidade com o presente 
regulamento, as autoridades competentes, os 
representantes dos interessados nacionais e 
europeus envolvidos na tomada de decisões
e os organismos de controlo trocarão com 
outras autoridades competentes e 
organismos de controlo informações 
pertinentes sobre os resultados dos seus 
controlos. Podem igualmente trocar tais 
informações por sua própria iniciativa.
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Justificação

Ver justificação das alterações ao artigo 24º, que visam assegurar a participação activa e o 
envolvimento dos produtores agrícolas graças aos seus conhecimentos específicos.

Alteração 41
Artigo 31, nº 1 bis (novo)

1 bis. O Comité assegurará a consulta 
regular e a cooperação com os 
representantes dos produtores biológicos e 
dos consumidores com vista a cumprir de 
forma consistente os objectivos da 
agricultura biológica nos termos do artigo 
3º, envolvendo-os na actualização e na 
aplicação de técnicas adequadas, 
compatíveis com os objectivos e princípios 
enunciados no Título II do presente 
regulamento.

Justificação

A participação dos representantes dos agricultores biológicos nos processos de decisão 
representa a verdadeira originalidade e novidade relativamente à implementação das 
disposições do presente regulamento. As melhores práticas e métodos inovadores 
experimentados não podem senão enriquecer todo o processo de decisão que a Comissão 
assegurará sob sua responsabilidade.


