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Ter confiança nos
alimentos biológicos –
da UE ou importados
A agricultura biológica é um sistema agrícola que
procura fornecer aos consumidores alimentos frescos,
saborosos e autênticos, respeitando os ciclos biológicos naturais. Desde 1991 que está em vigor na UE uma
legislação rigorosa que estabelece um quadro jurídico
claro para a produção e controlo de alimentos biológicos em toda a UE, permitindo aos consumidores ter
confiança nos alimentos biológicos que compram.
Mas o que se passa com os alimentos biológicos provenientes de países fora da União Europeia?

Alimentos importados:
Proporcionar uma maior escolha!
Embora a UE produza algumas das melhores e mais
procuradas iguarias do mundo, as nossas condições
climatéricas e geográficas fazem com que os nossos
agricultores não possam produzir alguns dos alimentos
e bebidas populares que todos nós consideramos como
um dado adquirido – como o chá, o café ou o chocolate.
Do mesmo modo, à medida que a procura de alimentos biológicos aumenta, muitas bebidas e alimentos
biológicos disponíveis no supermercado são originários
de países fora da UE, oferecendo aos consumidores uma
escolha e variedade de produtos sempre crescentes.

Regime das importações até à data
Embora a legislação da UE regule a produção e o controlo de alimentos biológicos no interior da UE, muitos
produtos biológicos são provenientes de países fora da
UE. Na verdade, desde 1991 a legislação comunitária
nesta matéria prevê dois sistemas de importação de
produtos biológicos:
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1)	Uma lista específica de países terceiros na qual estes se podem registar se puderem garantir um sistema de produção e controlo dos seus produtos biológicos equivalente aos produzidos na UE.
2)	Autorizações de importação – a fim de dar aos produtores biológicos em países
terceiros ainda não inscritos na lista de países terceiros a possibilidade de exportar, os Estados-Membros podem conceder autorizações de importação para
produtos específicos.
Antes da concessão dessas autorizações, os Estados-Membros têm de se certificar que
dispõem de provas suficientes de que estes produtos são produzidos e controlados de
acordo com normas equivalentes.
Por “equivalente” entende-se que as regras não são exactamente idênticas às aplicadas na UE, mas que são regras adaptadas a condições locais que aplicam todavia os
mesmos princípios e que atingem o mesmo objectivo que as constantes da legislação
da UE sobre produção biológica. O princípio básico é que consumidores europeus
possam, com toda a confiança, comprar alimentos biológicos que sejam efectivamente
“biológicos” – qualquer que seja o seu país de origem.

O novo regime de importação a partir de 2009:
facilitar as importações
Com base na experiência adquirida nos últimos 18 anos na aplicação da legislação da
UE no domínio da produção biológica, os Ministros da Agricultura decidiram facilitar
as importações de produtos biológicos de países terceiros, centralizar o sistema de
importações e confiar a supervisão das importações à Comissão, assistida pelos Estados
Membros.
Até à data, apenas oito países foram inscritos na lista de países terceiros: Argentina,
Austrália, Costa Rica, Índia, Israel, Nova Zelândia, Suíça e Tunísia. Estes países demonstraram que dispõem de regras e sistemas de controlo nacionais aplicáveis à produção
biológica que são equivalentes aos da UE para determinados produtos. Alguns outros
países terceiros solicitaram a sua inclusão na lista de países terceiros, mas a avaliação do
seu pedido ainda não está concluída.
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O novo sistema de importações mantém a lista de países terceiros como o sistema principal, mas substitui as autorizações de importação concedidas pelos Estados-Membros
por duas listas de organismos de controlo que funcionam em países terceiros:
1)	Até 2011, uma lista de organismos de controlo e de autoridades de controlo
que trabalham de acordo com normas equivalentes às da UE, adaptadas às
condições locais, e
2)	Até 2013, uma outra lista de organismos de controlo e de autoridades de controlo que trabalham de acordo com as normas da UE em matéria de produção
biológica – aplicando exactamente as mesmas regras que os agricultores e
produtores biológicos têm de cumprir na UE.
Os organismos de controlo de todo o mundo interessados em desenvolver actividades
em países terceiros podem solicitar à Comissão Europeia a sua inclusão nas listas e
devem apresentar provas de que satisfazem as condições. A Comissão, assistida pelos
Estados-Membros, verificará as provas e autorizará (ou não) a inclusão dos organismos
de controlo nas listas. Do mesmo modo, estes organismos de controlo serão supervisionados (controlados e verificados pela Comissão, assistida pelos Estados-Membros) a fim
de garantir que os produto biológicos importados de países terceiros são produzidos e
controlados de acordo com normas idênticas ou equivalentes às aplicadas aos produtos biológicos na UE.
As empresas da UE que importam produtos biológicos de países terceiros devem ser
titulares de certificação biológica e estão sujeitas a controlos regulares por autoridades
ou organismos de controlo acreditados. Estes aplicarão uma abordagem definida em
função dos riscos ao estabelecer os seus planos de controlo e que incluirá visitas de
inspecção e recolha de amostras sem aviso prévio, com análise de amostras para fins
de detecção de resíduos de pesticidas e de materiais geneticamente modificados. Se
as inspecções e análises levantarem dúvidas quanto à origem biológica dos produtos,
proceder-se-á a uma investigação aprofundada que poderá levar à retirada da certificação dos produtos ou até mesmo do operador responsável. Em consequência, os
produtos já não poderão ser vendidos como sendo biológicos.
Deste modo, o sistema de aprovação de importações de produtos biológicos será mais
coerente e transparente, permitindo às empresas de produtos biológicos e aos consumidores desses produtos comprar produtos biológicos com toda a confiança. Podem
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assim ter a certeza de que todas as empresas envolvidas na cadeia de abastecimento
foram adequadamente controladas – qualquer que seja o país de origem dos produtos
biológicos.

Esta ficha faz parte de uma iniciativa da Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia que visa uma maior sensibilização para a agricultura
biológica na União Europeia.
Para mais informações, visitar o sítio Internet www.organic-farming.europa.eu
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