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SUGESTÕES

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 sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que os sistemas de qualidade dos alimentos deverão oferecer uma garantia aos 
consumidores da autenticidade dos ingredientes locais e técnicas de produção; por 
conseguinte, considera que esses sistemas precisam de ser implementados com controlos 
reforçados e sistemas de rastreabilidade;

2. Considera que a rotulagem do(s) principal(ais) ingrediente(s) de produtos alimentares 
deverá incluir o local de origem no caso de o ingrediente não provir de uma área que 
beneficie de uma " indicação geográfica protegida” (IGP), ou de uma "denominação de 
origem protegida” (DOP); o principal ingrediente deverá corresponder ao ingrediente que 
constitui mais de 50% do produto alimentar; salienta ainda que esses sistemas de 
rotulagem deverão ser utilizados numa base voluntária;

3. Exorta a uma maior simplificação das normas de comercialização mediante a clarificação 
dos principais critérios a aplicar; apela à elaboração de linhas de orientação da UE sobre a 
utilização de menções reservadas gerais, tais como “baixas emissões de CO2” e “natural”, 
a fim de evitar práticas enganosas;

4. Reitera a necessidade de promover a agricultura e produtos biológicos como uma fonte de 
produtos alimentares de elevada qualidade e um catalisador para o ambiente e o bem-estar 
animal; exorta a uma simplificação do sistema de certificação por forma a continuar a 
desenvolver o mercado de produtos biológicos e à introdução, sem mais delongas, de um 
logotipo comunitário como um meio de ampliar o conhecimento e o reconhecimento de 
produtos biológicos por parte dos consumidores;

5. Reconhece que os consumidores são cada vez mais exigentes relativamente à qualidade 
dos alimentos e dos produtos alimentares, não só em termos de segurança, mas também 
em termos de preocupações do foro ético, como por exemplo, a sustentabilidade 
ambiental, a protecção do bem-estar animal e as tecnologias relativas aos organismos 
geneticamente modificados (OGM); insta a Comissão a definir critérios com vista a 
iniciativas em matéria de qualidade, tais como sistemas de rotulagem voluntários para os 
produtos isentos de OGM que possibilitem aos consumidores uma escolha clara.
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