
 

Produtos biológicos: PE atualiza normas de
produção e rotulagem
 
As novas regras abrangem novos  produtos, como o sal marinho e a cortiça, reforçam o
sistema de controlo e tornam mais justa a concorrência entre os produtos europeus e
importados.
 
O regulamento hoje aprovado pelo Parlamento Europeu (PE) tem por objetivo incentivar o
desenvolvimento  sustentável  da  produção  biológica  na  União  Europeia  (UE),  garantir
condições de concorrência leal  para os agricultores,  evitar  fraudes e práticas desleais  e
melhorar  a  confiança dos consumidores nos produtos biológicos.
 
 
A nova legislação inclui o sal marinho e as rolhas de cortiça na lista dos produtos passíveis de
obter certificação biológica. Introduz também um sistema de certificação de grupo para os
pequenos agricultores, que deverá tornar mais fácil a sua transição para a agricultura biológica
mediante a redução das despesas de inspeção e certificação, e prevê medidas de precaução
para evitar a contaminação por pesticidas.
 
 
O novo regulamento, aprovado em plenário por 466 votos a favor, 124 contra e 50 abstenções,
será aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021.
 
 
Para mais detalhes sobre a nova legislação, consulte esta nota informativa.
 
 
Vídeo  das  intervenções  de  eurodeputados  portugueses  no  debate  Miguel  Viegas
(CEUE/EVN)  Ricardo  Serrão  Santos  (S&D)  Sofia  Ribeiro  (PPE)
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Para saber mais
Regulamento relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos - texto
aprovado pelo PE
Nota do Serviço de Estudos do PE
Infográficos
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170627BKG78420/20170627BKG78420_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=125100
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=125100
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=124741
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=124733
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0311/2015&secondRef=403-403&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0311/2015&secondRef=403-403&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614743/EPRS_BRI%282018%29614743_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180404STO00909/o-mercado-europeu-de-alimentos-biologicos-factos-e-regras-infografia
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https://twitter.com/EP_Agriculture
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