LEXISLACIÓN

A nova normativa
europea daralle
estabilidade ao sector
A nova lexislación sobre agricultura ecolóxica (Regulamento
UE 2018/848 sobre produción
e transformación de alimentos
ecolóxicos) entrou en aplicación
o 1 de xaneiro do presente ano,
tras o seu aprazamento por un
ano debido á situación sanitaria.
Ata agora a produción ecolóxica
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estivo regulada por normativas
dos anos 2007 e 2008.
A nova normativa reflicte a evolución deste sector en rápido crecemento co fin de garantir unha
competencia leal para os agricultores e, ao mesmo tempo, evitar a
fraude e manter a confianza dos
consumidores.
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Principais
modificacións
A continuación recollemos en 13 puntos
os principais cambios que terán lugar co
novo regulamento:
1. Concreción de requisitos para produción de sementes xerminadas.
2. Haberá listas de produtos de limpeza para produción vexetal e instalacións de transformación/almacenamento (pendentes de desenvolver).
3. 
Posibilidade de certificación de
grupos de operadores baixo requisitos concretos.
4. Desenvolvemento de requisitos
específicos para produción de cérvidos e cunicultura.
5. Desenvolvemento de requisitos
específicos para produción de poliñas e reprodutores para futuras
galiñas poñedeiras e de requisitos
técnicos de galiñeiros e galiñeiros
multinivel.
6. Posibilidade de certificación de sal
e outros produtos estreitamente
vinculados ao sector agro como
resinas, la sen cardar, peles, cera
de abellas etc.
7. Inclusión de material de reprodución heteroxéneo.
8. Requisitos para concesión de recortes do período de conversión.
9. Eliminación da fase final de engorde
de bovino no interior de edificios
sen acceso ao exterior.

Certificaranse o sal e outros produtos vinculados ao sector agro como resinas, peles, la
ou cera de abellas

Prohíbese o atado de animais en granxas de máis de 50 animais adultos

10. 
Eliminación da posibilidade de
ter pastos/praderías aproveitadas
exclusivamente a dente en ecolóxico e convencional.
11. Control de comercios polo miúdo
que venden produción a granel.
12. 
Maior control sobre produtos
importados que terán que cumprir
as mesmas normas que os producidos na UE.
13. Inclusión do termo “orgánico” como
equivalente de “ecolóxico” e “biolóxico”.
PRODUCIÓNS GANDEIRAS. Nas
ganderías en ecolóxico preséntanse
algúns cambios, como que o período
de conversión para as zonas de pastos
e espazos ao aire libre utilizados en
especies non herbívoras poderá quedar
reducido a 12 meses. Así mesmo, prohíbese o atado de animais en explotacións de máis de 50 animais adultos;
redúcese ao 25 % de pensos en conversión e auméntase ao 70 %, como
mínimo, os alimentos producidos na
propia explotación, a partir de xaneiro
do ano 2024, entre outros aspectos.
No gando porcino e na avicultura
soben ao 30 % os pensos que deberán
proceder da propia explotación ou en
colaboración con outros operadores da
mesma rexión. Na apicultura poderase
usar cera non ecolóxica sempre que non
teña substancias non autorizadas e proceda de opérculos.
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PRODUCIÓNS VEXETAIS. En
canto ás producións vexetais, obrígase
a incrementar a fertilidade do chan con
leguminosas específicas, que teñen
que ser cultivo principal nas rotacións;
no caso de invernadoiros e cultivos
perennes (distintos de forraxes), tamén
será necesario incluír cultivos de fertilizante verde e leguminosas a curto
prazo e introducir diversidade vexetal e
os cultivos ecolóxicos, excepto os que
se cultivan en auga de forma natural,
produciranse en chan vivo ou en chan
vivo mesturado ou fertilizado con materiais e produtos permitidos na produción ecolóxica, en relación co subsolo
e a roca nai.

Incorpórase a introdución de certificación
grupal, que inclúe a acuicultura e os produtores de algas
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MODIFICACIÓNS PARA OS
OPERADORES. Na nova normativa
tamén se presentan modificacións para
os operadores: a introdución da certificación grupal para agricultores, produtores de algas ou animais de acuicultura
que comercialicen de forma conxunta e
que, ademais, poidan dedicarse á transformación, preparación e comercialización de alimentos ou pensos. Para iso
establécese un sistema conxunto de
comercialización para os produtos que
se produzan en grupo; haberá un sistema de controis internos (documental e procedementos de control); debe
haber un xestor e unha serie de técnicos que se encarguen de comprobar o
cumprimento da normativa por cada un
dos membros do grupo; os membros
teñen que desenvolver a súa actividade
en lugares próximos xeograficamente e
os incumprimentos individuais de membros do grupo poden dar lugar á retirada do certificado de conformidade á
totalidade do grupo. Así mesmo, para
ser membro dun grupo de operadores
a explotación ten que ter un máximo de
5 hectáreas, 0,5 ha, no caso de invernadoiros ou de 15 ha, se son pastos
permanentes.
PRODUTOS TRANSFORMADOS
(ALIMENTOS, PENSOS E NOVOS
ALCANCES). En produtos ecolóxicos
transformados as modificacións son as
seguintes:
• Inclúense produtos transformados
en conversión nas normas de sepa-

No caso de invernadoiros e cultivos perennes, será preciso incluír cultivos de fertilizante verde
e leguminosas a curto prazo

ración e limpeza, onde antes só se
tiñan en conta produtos transformados ecolóxicos e non ecolóxicos.
• Nas normas do sector vitivinícola
sucede o seguinte cambio:
- Para o uso de tratamentos térmicos
de acordo co anexo I A, punto 2, do
Regulamento (CE) n. ou 606/2009.
A temperatura máxima que non se
pode superar pasa dos 70 ºC aos
75 ºC.
• Poderanse certificar como ecolóxicos estes novos produtos:
- Fermentos destinados ao consumo humano ou animal

- Herba mate, follas de vide, talos,
brotes de lúpulo e outras partes
comestibles similares de plantas
e produtos obtidos destas
- Sal mariño e outros sales para alimentación e pensos
- Casulos de seda aptos para o
bobinado
- Gomas e resinas naturais
- Cera de abellas
- Aceites esenciais
- Tapóns de cortiza natural, non
aglomerados e sen substancias
aglutinantes
- Algodón sen cardar nin peitear
- La sen cardar nin peitear
- Peles en bruto e peles sen tratar
- Preparacións vexetais tradicionais
a base de plantas
• Incluíuse unha listaxe de produtos
autorizados para a limpeza e desinfección en edificios e instalacións de
produción vexetal.
• Para algúns dos novos alcances,
hanse de detallar normas de produción específicas; mentres tanto,
acóllense ás normas de produción
dos produtos transformados.

Máis información
na nosa páxina web
Na avicultura e no gando porcino sobe ao 30 % os pensos que deberán proceder da propia explotación
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