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Reg. (CEE) n.º 2092/91
… + documentos de alteração

Novo Referencial
Europeu da Agricultura
Biológica

Reg. (CE) n.º 834/2007 + Reg. (CE) n.º 889/2008
… + documentos de alteração
Confiança
Trust
Quality
Qualidade
Progress
Progresso

principais alterações
Mafalda Carneiro

(em vigor)

T. Vedras, 22 Fevereiro 2019

2011: início da revisão do regulamento ainda em vigor
propostas,
negociações e
mais propostas

15 Junho 2018:

mantêm-se os objectivos e princípios
base da agricultura biológica em todo o mundo

Reg. (UE) 2018/848

por publicar regras mais específicas
(alterar, aditar)

Actos delegados
Actos de execução

conceitos e termos novos ou mais evidentes

1 Janeiro 2021: entra em vigor

 protecção clima e ambiente não tóxico

âmbito

 circuitos curtos e produções locais
 conservação raças raras e autóctones
 oferta de material genético vegetal adaptado à agricultura biológica

Aplica-se a produtos provenientes da agricultura, incluindo a
aquicultura e a apicultura, nomeadamente:

 respeito pelos sistemas e ciclos da natureza

a) Produtos agrícolas vivos ou não transformados, incluindo
sementes e outro material de reprodução vegetal;

 preservação paisagem natural / sítios de património natural

b) Produtos agrícolas transformados destinados a
serem utilizados como géneros alimentícios;

 ampla variedade produtos qualidade - procura dos consumidores

c) Alimentos para animais.

 salvaguarda da integridade da produção biológica em todas as fases
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âmbito

outros produtos ligados à agricultura

22-2-2019

âmbito

outros produtos ligados à agricultura

leveduras
algodão, não cardado nem penteado
mate, milho doce, folhas de videira, palmitos, rebentos de lúpulo e
outras partes comestíveis de plantas e produtos derivados

lã, não cardada nem penteada

preparações tradicionais à base de plantas

peles em bruto e não tratadas

óleos essenciais

casulos de bicho-da-seda próprios para fio

gomas e resinas naturais

âmbito

outros produtos ligados à agricultura

regras de produção
Artigos do Regulamento

cera de abelhas

Anexo II – Regras de produção pormenorizadas referidas no Cap. III

rolhas de cortiça natural, não aglomeradas e sem aglutinantes

… publicação de novos documentos:

regras de produção
 culturas biológicas produzidas num solo vivo,
em ligação com o subsolo e com o substrato rochoso
derrogações a este princípio:
obtenção de germinados por humidificação das sementes
obtenção de endívias em água
cultivo de plantas aromáticas e ornamentais em vaso
para venda ao consumidor final
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actos delegados
actos de execução

sal marinho e outros sais para géneros alimentícios e alimentos
para animais

(deverão manter os princípios e objectivos)

regras de produção
 utilização de sementes - promoção do desenvolvimento da oferta
de material genético adaptado às necessidades e objectivos específicos
da agricultura biológica
sementes com elevado grau de heterogeneidade
que não cumprem critérios da legislação geral
(sementes não certificadas)

transacção sementes próprias pelos agricultores
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regras de produção

rotulagem

 utilização de factores de produção - clarificação
produtos e substâncias para fins diferentes dos abrangidos pelo
regulamento - respeitem os princípios
utilização protectores de fitotoxicidade, agentes sinérgicos,
coformulantes e adjuvantes em produtos fitofarmacêuticos

PT-BIO-03
Agricultura Oeste – Portugal (?)
Europa SW (?)
 identificação proveniência ingredientes de origem Agricultura
???
agrícola
UE / determinado EM / países terceiros (actual)

determinada região
 material de propagação vegetativa e alimentos para animais
“em conversão”

lista de produtos autorizados para a limpeza de instalações de
processamento

controlo

produtos de países terceiros

 maior ligação ao sistema de controlos oficiais de géneros
alimentícios e alimentos para animais (Regulamento (UE) 2017/625)
 controlo com base na análise de risco - reforço
operadores de baixo risco

 alimentos para animais rotulados como “biológicos”
> 95% ingredientes agrícolas bio

controlo físico completo em cada 24 meses

 certificação de grupo

 acordo entre a UE e esses países

…

 organismos de controlo autorizados
referenciais considerados equivalentes

produtores de países terceiros - cumprir o regulamento europeu

grupos com um sistema de qualidade auditável
um certificado para todos os membros do grupo
produtos comercializados através do grupo

alterações - reflexo da evolução do sector nos últimos 10 anos
procura por parte de um número crescente de consumidores
necessidade de evidenciar um sistema de controlo robusto
que transmite confiança aos consumidores

 evolução, desde 1991, no sentido de
uma maior exigência
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