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A nova Regulamentação
Europeia BIO para 2022
Desde 2009, altura em que se iniciou a aplicação da atual regulamentação europeia da
produção biológica (Reg. CE nº 834/2007,
modificado), muitas foram as alterações e a
evolução do setor BIO ao nível europeu e
internacional, impondo-se, naturalmente, a
necessidade de atualização e adequação dos
requisitos regulamentares às novas realidades.
Neste sentido, e de acordo com a própria
Comissão Europeia, a nova regulamentação a
aplicar a partir de 01-01-2022 deverá “garantir
uma concorrência justa para os produtores,
prevenindo a fraude e assegurando a confiança
dos consumidores”.
Assim, torna-se urgente a tomada de conhecimento das novas regras, para cada caso, de
modo a não colocar em causa a continuação e
validade dos certificados em curso.
A este respeito é importante notar que o prazo máximo para a validade constante dos certificados emitidos ainda em 2021 deverá ser o
de 31-12-2022, visto que todos os certificados
a emitir após 01-01-2022 já devem ter como
base a avaliação consoante a nova regulamentação.
A pergunta pertinente é então a seguinte: o
que é que vai mudar, essencialmente ?
- As regras para a importação de países terceiros passam a exigir que os produtos cumpram exatamente as mesmas regras que as aplicadas na União Europeia.
- No caso da produção agrícola, existem
algumas alterações, nomeadamente ao nível
das listas positivas de fertilizantes, corretivos e
nutrientes, bem como dos produtos fitofarmacêuticos utilizáveis, assim como da origem das
sementes e das plantas de viveiro utilizáveis.
As explorações agrícolas devem reforçar a
fertilidade dos solos, nomeadamente com a
utilização de leguminosas, cumprindo regras
de bem-estar animal reforçadas, além de algumas alterações na produção animal, nomeadamente no caso das aves de capoeira e dos suínos, com mais restrições na compra de aves de
capoeira não biológicas.
- No caso dos produtos transformados, a
maior alteração tem a ver com os aromas, os
quais devem ser exclusivamente de origem
natural e de uma origem única a 95% (ex: aroma natural de baunilha). Além disso, fica
explícita a interdição dos nanomateriais.

- Em termos de rotulagem não existem
alterações significativas, passando a permitir-se até 5% de ingredientes produzidos
fora da UE incluídos sob a menção de
“Agricultura UE”, enquanto que atualmente
apenas são permitidos 2 %.
- Não foi fixado qualquer valor-limite ao
nível de resíduos de pesticidas provenientes
de eventual contaminação, fora da responsabilidade dos operadores envolvidos.
- Eventual certificação de “grupos de produtores”, com vista à harmonização com os
países terceiros, exigindo-se a existência de
um sistema de controlo interno, além de ser
limitada a dimensão da produção de cada
membro do grupo e o número total de
membros dentro do grupo. No entanto, e
em função das exigências definidas e das
realidades estruturais e sociológicas do nosso país, estamos em crer que será praticamente insignificante a existência de situações deste tipo a nível nacional, ao invés do
que se poderia antever.
- Alguns novos produtos contemplados
(ou a contemplar no futuro, com regras
ainda a publicar) pela nova regulamentação
europeia do modo biológico:
- Leveduras a usar como géneros alimentícios ou alimentos para animais.
- Mate, milho doce, folhas de videira,
palmitos, rebentos de lúpulo, e outras partes
semelhantes comestíveis de plantas e de
produtos derivados.
- Sal marinho e outros sais para géneros
alimentícios e alimentos para animais.
- Coelhos.
- Casulos de bicho-da-seda próprios
para fio.
- Gomas e resinas naturais.
- Cera de abelhas.
- Óleos essenciais.
- Rolhas de cortiça natural, não aglomerada e sem aglutinantes.
- Algodão e lã, não cardados nem penteados.
- Peles em bruto e não tratadas.
- Preparações tradicionais à base de
plantas.
Saudações agroecológicas !
Fernando Serrador
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A Nova Regulamentação Europeia “BIO” 2022
Pese embora ainda não ter sido
publicada a totalidade dos itens
previstos pela Comissão Europeia
ao nível das regras de aplicação da
nova Regulamentação Europeia a
aplicar a partir de 01-01-2022,
eis o seguinte resumo dos diferentes regulamentos já publicados até à data:
Reg (UE) 2018/848 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de
30-05-2018. Produção
biológica e rotulagem dos
produtos biológicos. JO
L150, de 14.06.2018.
Reg (UE) 2020 / 427 da Comissão,
de 13-01-2020. Altera o
Reg. (UE) 2018/848. JO
L87, de 23.03.2020,
nomeadamente com a
inclusão de produção de
sementes germinadas e de
endívias, além de questões
relativas à alimentação das
abelhas e à produção de
juvenis (aquicultura).
Reg (UE) 2020 / 464 da Comissão,
de 26-03-2020. Altera o
Reg. (UE) 2018/848. JO
L98, de 31.03.2020,
nomeadamente face aos
requisitos em caso de pedido de retroatividade do
período de conversão,
requisitos da produção de
aves de capoeira e de suínos,
bem como das densidades e
superfícies mínimas das
áreas interiores e exteriores
para cada espécie animal.
Reg (UE) 2020 / 1693 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11-11-2020. Altera o Reg. (UE) nº
2018/848. JO L381, de
13.11.2020, relativamente a
certas datas—limite antes
previstas.
Reg (UE) 2020 / 1794 da Comissão,
de 16-09-2020. Altera o
Reg. (UE) 2018/848. JO
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L402, de 01.12.2020, no
respeitante à utilização de
material de reprodução
vegetal em conversão e não
biológico.
Reg (UE) 2020 / 2042 da Comissão, de 11-12-2020. Altera
o Reg. (UE) nº 2020/464.
JO L420, de 14.12.2020,
relativamente a certas dataslimite.
Reg (UE) 2020 / 2146 da Comissão,
de 24-09-2020. Altera o
Reg. (UE) nº 2018/848. JO
L428, de 18.12.2020, relativamente a regras de produção excecionais
(circunstâncias catastróficas,
derrogações, etc.).

Reg (UE) 2021 / 279 da Comissão,
de 22-02-2021. Altera o
Reg. (UE) nº 2018/848. JO
L62, de 23.02.2021, no que
respeita aos procedimentos
a seguir em casos de suspeita
de incumprimento, requisitos de grupos de produtores, % mínimas de controlos
e amostragens, medidas a
aplicar em casos de incumprimento e modelos de
comunicação OFIS.
Reg (UE) 2021 / 642 da Comissão,
de 30-10-2020. Altera o
Reg. (UE) nº 2018/848. JO
L133, de 20.04.2021, relativo a certas indicações que
devem constar na rotulagem.
Reg (UE) 2021 / 715 da Comissão,
de 20-01-2021. Altera o
Reg. (UE) nº 2018/848. JO
L151, de 03.05.2021, respei-

tante a requisitos dos grupos
de produtores.
Reg (UE) 2021 / 716 da Comissão, de
09-02-2021. Altera o Reg.
(UE) nº 2018/848. JO L151,
de 03.05.2021, aplicáveis às
sementes germinadas e às
endívias, à alimentação de
determinados animais de
aquicultura e aos tratamentos
antiparasitários em aquicultura.
Reg. (UE) 2021 / 771 da Comissão, de
21-01-2021, publicado no JO
L165, de 11-05-2021, relativo
aos critérios de verificações da
contabilidade documental,
incluindo também no caso
dos grupos de produtores.
Retificação ao Reg. (UE) Nº 2018 /
848, publicada no JO nº
L204, de 10-06-2021.
Reg (UE) 2021 / 1006 da Comissão
de 12-04-2021, relativo às
informações obrigatórias e
facultativas a constar no certificado, publicado no JO L222
de 22-06-2021.
Reg. (UE) 2021 / 1165 da Comissão,
de 15-07-2021, publicado no
JO L253 de 16-07-2021, relativamente à utilização de produtos e substâncias na produção biológica e respetivas
Listas positivas (produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes,
corretivos de solo e nutrientes, produtos e substâncias para
alimentação animal, produtos
de limpeza e desinfeção, produtos e substâncias para a utilização em produtos transformados e leveduras na alimentação humana e animal:
aditivos alimentares, auxiliares
tecnológicos, produtos e substâncias na produção e conservação de produtos biológicos
do setor vitivinícola e produtos utilizáveis em determinadas
zonas de países terceiros.
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A Nova Regulamentação Europeia “BIO” 2022 (cont.)
Reg. (UE) 2021 / 1189 da Comissão,
de 07-05-2021, publicado
no JO L258 de 20-07-2021,
respeitante à produção e
comercialização de material
de reprodução vegetal de
material biológico heterogéneo de géneros ou espécies
específicos.
Reg. (UE) 2021 / 1342 da Comissão,
de 27-05-2021, publicado
no JO L292 de 16-08-2021,
relativamente aos procedimentos dos países terceiros e
autoridades e organismos de
controlo para efeitos da
supervisão do seu reconheciMento.

Decisão (UE) 2021 / 1345 do
Conselho, de 28-06-2021,
de 27-05-2021, publicado
no JO L306, de 31-08-2021,
que autoriza a abertura de
negociações a ter com os
seguintes países terceiros:
Argentina, Austrália, Canadá,
Costa Rica, Índia, Israel,
Japão, Nova Zelândia, Coreia
do Sul, Tunísia e Estados
Unidos da América, com
vista à celebração de acordos
sobre o comércio de produtos biológicos.

Reg. (UE) 2021 / 1378 da Comissão,
de 19-08-2021, publicado
no JO L297 de 20-082021, que estabelece determinadas regras respeitantes
ao certificado emitido aos
operadores, grupos de operadores e exportadores de
países terceiros envolvidos na
importação de produtos.
Biológicos.

A controvérsia dos resíduos de pesticidas em Produtos BIO
A eventual presença de resíduos de
pesticidas em produtos biológicos sempre foi objeto de grande discussão, tendo sido inclusivamente uma das causas
do grande atraso na publicação da nova
regulamentação europeia da produção
biológica, em função da existência de
posições e interpretações distintas entre
os representantes das várias instituições
europeias (Conselho Europeu, Parlamento Europeu e Comissão Europeia)
sobre esse assunto.
Para os diferentes compradores de
produtos biológicos e para os consumidores finais, naturalmente que o que é
desejado é que os mesmos sejam isentos
de resíduos de quaisquer contaminantes,
incluindo os pesticidas.
No entanto, a diferença dos modos de
produção biológico e convencional está
longe de se resumir à não utilização de
adubos e pesticidas de síntese, antibióticos, OGM’s, corantes artificiais, entre
muitos outros inputs ou fatores de produção.
Trata-se de um conjunto de práticas e
técnicas efetivas que vão muito para
além da não utilização de produtos
interditos, que devem preservar os
recursos naturais (incluindo a fertilidade
do solo, como elemento essencial), as
quais devem poder evidenciar-se na sua
aplicação e resultados concretos com
vista à verificação da conformidade dos
sistemas de produção e à certificação
dos produtos obtidos.
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No entanto, é sabido que o mundo
atual tem uma enorme complexidade de
fontes de poluição e de contaminação,
muitas vezes numa larga escala, que
leva a que mesmo em pontos mais isolados do planeta seja possível detetar contaminações importantes ao nível
ambiental, com reflexos nas cadeias de
produção agrícola e alimentar, nomeadamente.
Por outro lado, a investigação ao nível
laboratorial, bem como da toxicologia
dos contaminantes, entre muitas outras
vertentes, vai dando novas informações
ao longo do tempo, permitindo atualmente detetar níveis cada vez menores.
Esta situação tem levado a situações
de difícil interpretação e análise, não
existindo uma grelha uniformizada de
indicadores ao nível europeu para facilitar as decisões de certificação e a manutenção da confiança de todos os agentes
do setor BIO face aos produtos em
comercialização.
Neste sentido, é fundamental referir o
ponto de vista da grande maioria das
organizações ligadas ao setor BIO,
segundo o qual não faz sentido definir
valores máximos de resíduos, o que
levaria à sua desclassificação automática e, em consequência, à interdição da
sua colocação no mercado com indicações ao modo biológico e / ou ao respetivo organismo de certificação na sua
rotulagem ou publicidade.

A CERTIPLANET tem participado ativamente na discussão internacional deste
tema, entre outros, enquanto membro da
IFOAM-Federação Internacional dos
Movimentos de Agricultura Biológica e
da CERTIBIONET-Associação Internacional de Organismos de Certificação
Biológica.
Neste sentido, salienta-se a publicação,
em 2012, do Guia de Interpretação
IFOAM em casos de presença de resíduos
de pesticidas em produtos biológicos, cujo
conteúdo foi reconhecido pela DGADR
como critério de apreciação comum ao
nível nacional, após transmissão desse
documento por parte da CERTIPLANET.
A questão-chave reside na clara distinção entre os casos de utilização deliberada
(fraude) de produtos interditos, a qual
deve ser objeto de desclassificação de
lotes ou produtos ou à suspensão de certificação, e os casos de outras situações de
contaminação, relativamente às quais os
operadores não têm objetivamente possibilidade de intervir, pese embora as medidas de precaução evidenciadas.
O valor analítico de referência, comumente aceite na deteção de pesticidas, é o
de 0,01 ppm. À exceção de casos particulares bem definidos, acima desse valor,
deve ser feita investigação no sentido de
identificar as causas do problema e decidir
em função dos seus resultados.
Assim, pode dizer-se que “resíduos
zero”, não existem... mesmo em BIO…!
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Agradecimento a todos os
produtores e empresas clientes
da CERTIPLANET

A Garantia de Produzir
Cuidando do nosso Planeta
Av. Porto de Pescas, Lote C - 15, 1º C
2520 - 208 Peniche
Tel.: 262 789 005
certiplanet@sapo.pt
https://www.certiplanet.pt
Facebook CERTIPLANET

Membro da APQ,
CERTIBIONET e
IFOAM

A atividade de controlo e certificação da CERTIPLANET
abrange fundamentalmente o modo biológico e, em complemento, diversos cadernos de especificações próprios, desenvolvidos internamente (ex: restauração biológica, inputs para produção biológica, cosméticos com ingredientes biológicos, sal
tradicional).
Ora, esta atividade é aplicada, em igualdade de situações,
em todo o território nacional (Continente, Madeira e Açores),
além de outros países (no caso dos cadernos de especificações
próprios).
Deste modo, a CERTIPLANET procede a um planeamento
anual, mensal e semanal de todas as deslocações dos seus auditores e que são imprescindíveis para a execução dos controlos
em todos os locais e unidades de produção, bem como nos pontos de venda mais representativos.
Como é óbvio, o trabalho de otimizar a conciliação dos
diversos fatores e indicadores técnicos desejáveis com as múltiplas deslocações e toda a logística necessária, assume um desafio tremendo, principalmente para a CERTIPLANET, que sempre definiu como missão chegar a todos os pontos do país,
incluindo as zonas geográficas mais distantes e isoladas, sem
que isso se refletisse em qualquer custo acrescido para os clientes com unidades de produção localizadas nesses contextos.
Ora, com as restrições impostas pela “pandemia” Covid-19,
com incidência principal na maior parte do ano de 2020, mas
também numa boa parte do ano 2021, o planeamento e execução dos controlos foi ainda mais difícil. Mas nem por isso os
nossos auditores ficaram limitados em “teletrabalho”, tendo
assegurado os controlos físicos “in loco” em 99,8 % dos nossos
operadores.
Deste modo, gostaríamos de aqui deixar um profundo agradecimento a todos os intervenientes e interlocutores, que permitiram esta taxa de tão boa execução dos planos de controlo.
Um grande bem haja por toda a vossa disponibilidade !

Tópicos a ter em atenção pelos titulares de contrato com a CERTIPLANET
 Em caso de alteração ou atualização de algum elemento dos seus
contactos (morada, e-mail, nº de
telefone fixo ou móvel), pedimos
que comunique essa alteração
prontamente à CERTIPLANET, no
seu interesse, evitando assim as
dificuldades na comunicação ou
envio de informações e documentos. Note-se que essas informações
ou outras que sejam mantidas em
bases de dados são objeto de tratamento segundo a legislação de
proteção de dados (RGPD), sendo
apenas transmitidos às autoridades
competentes as informações legalmente exigidas pela regulamentaNEWSLETTER N º 13

ção europeia em vigor ou por
procedimentos definidos por
aquelas autoridades.
 No ato de pagamento de tarifas
constantes nas tabelas de preços
ou de faturas emitidas por transferência bancária ou multibanco,
pedimos que nos confirme sempre
que possível essa situação, de
modo a que possamos identificar
corretamente o nome do titular
do contrato (“operador”), principalmente em caso da conta de
origem não estar em nome do
titular do contrato com a CERTIPLANET.

 Os registos aplicáveis a cada atividade, nos termos da regulamentação em vigor (ex: registos de campo, colheitas de produtos, efetivo
pecuário, limpeza de equipamentos, receção de mercadorias, fabrico, etc.) devem estar permanentemente atualizados e acessíveis para
controlo da CERTIPLANET, ao
longo de todo ano. A sua ausência
nos controlos (principalmente nos
que sejam anunciados previamente) constitui uma situação de não
conformidade, a qual pode levar ao
bloqueamento da certificação ou à
sua suspensão.
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