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Alteração 1096
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas de apoio são constituídos 
pelos seguintes elementos:
a) descrição pormenorizada das medidas 
propostas, bem como dos seus objetivos 
quantificados;
b) resultados das consultas efetuadas;
c) avaliação do impacto esperado nos 
planos técnico, económico, ambiental e 
social;
d) calendário de aplicação das medidas;
e) quadro financeiro global que mostre os 
recursos a disponibilizar e a sua 
repartição indicativa pelas medidas, no 
respeito dos limites máximos constantes 
do anexo IV;
f) critérios e indicadores quantitativos a 
utilizar para o acompanhamento e a 
avaliação, bem como as medidas tomadas 
para assegurar a execução adequada e 
eficaz dos programas de apoio; e
g) designação das autoridades e 
organismos competentes, responsáveis 
pela execução do programa de apoio.

Or. en

Alteração 1097
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O artigo 39.º-A não se aplica quando 
a única medida a aplicar pelo 
Estado-Membro no âmbito do programa 
de apoio consiste na transferência para o 
regime de pagamento único a que se 
refere o artigo 42.º.

Or. fr

Justificação

É reposto o teor do artigo 103.º-K, n.º 4 do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, que prevê que 
os Estados-Membros que transferem toda a sua dotação nacional para o pagamento único 
não devem apresentar um programa de apoio.

Alteração 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Conteúdo dos programas de apoio

Os programas de apoio são constituídos 
pelos seguintes elementos:
a) descrição pormenorizada das medidas 
propostas, bem como dos objetivos 
quantificados;
b) resultados das consultas efetuadas;
c) avaliação do impacto esperado nos 
planos técnico, económico, ambiental e 
social;
d) calendário de aplicação das medidas;
e) quadro financeiro global que mostre os 
recursos a disponibilizar e a sua 
repartição indicativa
pelas medidas, no respeito dos limites 
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máximos constantes do anexo X;
f) critérios e indicadores quantitativos a 
utilizar para o acompanhamento e a 
avaliação, bem como as medidas tomadas
para assegurar a execução adequada e 
eficaz dos programas de apoio;
e
g) designação das autoridades e 
organismos competentes responsáveis 
pela execução do programa de apoio.

Or. de

Justificação

O conteúdo dos programas de apoio é um elemento essencial que deve ser integrado no ato 
de base. Por conseguinte, o artigo 134.º da proposta de Regulamento (2010) 799 deve ser 
incorporado na proposta de regulamento em apreço.

Alteração 1099
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoio no âmbito do regime de 
pagamento único, em conformidade com o 
artigo 42.º;

a) Medidas de apoio à concentração da 
oferta, em conformidade com o artigo 42.º

Or. fr

Alteração 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoio no âmbito do regime de 
pagamento único, em conformidade com o 

a) Medidas de apoio à concentração da 
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artigo 42.º; oferta, em conformidade com o artigo 42.º;

Or. pt

Alteração 1101
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção, em conformidade com o 
artigo 43.º;

b) Promoção de critérios de qualidade, em 
conformidade com o artigo 43.º;

Or. fr

Alteração 1102
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Intercâmbio de melhores práticas em 
matéria de sistemas avançados de 
produção sustentável;

Or. fr

Alteração 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Programa de apoio às zonas vitícolas 
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em terrenos íngremes, em conformidade 
com o artigo 44.º-A;

Or. de

Justificação

As regiões de terrenos íngremes, enquanto paisagens vitivinícolas tradicionais, constituem a 
base da viticultura de qualidade, do enoturismo, da gastronomia e de outras áreas 
económicas a jusante. Deste modo, devem tomar-se medidas com vista à conservação destes 
terrenos difíceis, e cuja exploração exige muito trabalho. Por este motivo, deve integrar-se 
um programa específico de apoio a terrenos íngremes na lista das medidas elegíveis.

Alteração 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Colheita em verde, em conformidade 
com o artigo 45.º;

Suprimido

Or. it

Alteração 1105
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Colheita em verde, em conformidade 
com o artigo 45.º;

d) Gestão da oferta, em conformidade com 
o artigo 45.º;

Or. fr

Alteração 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Utilização de mosto de uvas 
concentrado, em conformidade com o 
artigo 49.º-A;

Or. it

Alteração 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 3, os 
Estados-Membros podem conceder 
auxílios nacionais, em conformidade com 
as regras comunitárias sobre os auxílios 
estatais, para as medidas a que se referem 
os artigos 43.º, 47.º e 48.º.

Or. it

Alteração 1108
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – título

Texto da Comissão Alteração

Regime de pagamento único e apoio aos 
viticultores

Medidas de apoio à concentração da 
oferta
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Or. en

Alteração 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 42 – título

Texto da Comissão Alteração

Regime de pagamento único e apoio aos 
viticultores

Medidas de apoio ao agrupamento da 
oferta no setor do vinho

Or. pt

Alteração 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas de apoio apenas podem 
incluir o apoio aos viticultores sob a 
forma de atribuição de direitos ao 
pagamento decididos pelos 
Estados-Membros até 1 de dezembro de 
2012 ao abrigo do artigo 137.º do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799], 
nas condições estabelecidas nesse artigo.

Suprimido

Or. pt

Alteração 1111
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os programas de apoio apenas podem 
incluir o apoio aos viticultores sob a 
forma de atribuição de direitos ao 
pagamento decididos pelos 
Estados-Membros até 1 de dezembro de 
2012 ao abrigo do artigo 137.º do
Regulamento (UE) n.º [COM(2010)799], 
nas condições estabelecidas nesse artigo.

No caso das medidas referidas no artigo 
40.º serem geridas por organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
artigo 106.º do presente regulamento, será 
atribuída prioridade a essas organizações 
na atribuição de recursos financeiros. 

Or. en

Alteração 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso das medidas referidas no 
artigo 40ª serem geridas por organizações 
de produtores, reconhecidas nos termos 
do artigo 106 º do presente regulamento, 
será atribuída prioridade e essas 
organizações na alocação de recursos 
financeiros.

Or. pt

Alteração 1113
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção em países terceiros Promoção

Or. en
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Alteração 1114
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção em países terceiros Promoção

Or. en

Alteração 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção em países terceiros Promoção

Or. en

Alteração 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros, com o objetivo de 
melhorar a sua competitividade nesses 
países.

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros e no mercado interno, com 
o objetivo de melhorar a sua 
competitividade.

Or. it
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Alteração 1117
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros, com o objetivo de 
melhorar a sua competitividade nesses 
países.

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros e no mercado interno, com 
o objetivo de melhorar a sua 
competitividade.

Or. it

Alteração 1118
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros, com o objetivo de 
melhorar a sua competitividade nesses 
países.

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União no 
mercado interno ou em países terceiros, 
com o objetivo de melhorar a sua 
competitividade nesses países.

Or. en

Alteração 1119
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros, com o objetivo de 
melhorar a sua competitividade nesses 
países.

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União no 
mercado interno ou em países terceiros, 
com o objetivo de melhorar a sua 
competitividade nesses países.

Or. en

Justificação

A maior parte do vinho produzido na Europa é escoado no mercado interno. Por exemplo, em 
2010, 55 % do vinho exportado pelos Estados-Membros, num valor de 8 300 milhões de 
euros, teve como destino o mercado da UE (fonte: ComExt). Além disso, as importações de 
vinho provenientes de países terceiros têm vindo a aumentar significativamente nos últimos 
anos. Como tal, o artigo deve ser alterado no sentido de prever igualmente a promoção de 
vinho no mercado interno.

Alteração 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros, com o objetivo de 
melhorar a sua competitividade nesses 
países.

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União no 
mercado interno ou em países terceiros, 
com o objetivo de melhorar a sua 
competitividade nesses países.

Or. en

Alteração 1121
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos da União em 
países terceiros, com o objetivo de 
melhorar a sua competitividade nesses 
países.

1. O apoio ao abrigo do presente artigo 
abrange medidas de informação ou de 
promoção relativas a vinhos de qualidade 
da União em países terceiros, com o 
objetivo de melhorar a sua competitividade 
nesses países.

Or. fr

Alteração 1122
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Medidas de relações públicas, promoção 
ou publicidade, que destaquem, 
designadamente, as vantagens dos produtos 
da União, especialmente em termos de 
qualidade, segurança dos alimentos ou 
respeito pelo ambiente;

a) Medidas de relações públicas, promoção 
ou publicidade, que destaquem, 
designadamente, as vantagens dos produtos 
da União, especialmente em termos de 
qualidade, segurança dos alimentos e de 
recurso a sistemas avançados de produção 
sustentável, com menor utilização de 
pesticidas e de fertilizantes químicos;

Or. fr

Alteração 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Campanhas de informação, 
especialmente sobre os regimes da União 

c) Para efeito das campanhas de 
informação, especialmente sobre os 
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de denominações de origem, indicações 
geográficas e produção biológica;

regimes da União de denominações de 
origem, indicações geográficas e produção 
biológica, seria desejável a celebração de 
acordos com as grandes cadeias de 
distribuição de países terceiros, para 
tornar as informações fornecidas ao 
consumidor nos pontos de venda 
relativamente a esses produtos tão claras 
quanto possível;

Or. it

Alteração 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A
Um mecanismo de apoio, semelhante ao 
existente para o setor vitivinícola, deve ser 
aplicado no setor do azeite, por intermédio 
de programas nacionais financiados ao 
abrigo da OCM única.
Nesse sentido, a Comissão deve, no prazo 
de um ano a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento, definir o regime 
que enquadrará o Programa de Apoio 
Nacional no setor do azeite, eventuais 
medidas a incluir no mesmo e a 
necessidade de cofinanciamento. 

Or. en

Alteração 1125
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A
Intercâmbio de boas práticas em matéria 

de sistemas avançados de produção 
sustentável

1. O apoio neste âmbito deve permitir a 
aquisição de novas capacidades através do 
intercâmbio de melhores práticas em 
matéria de sistemas avançados de 
produção sustentável que vão além das 
normas em matéria de condicionalidade.
2. A medida referida no n.º 1 aplica-se à 
viticultura e aos sistemas de produção 
vinícola que aumentam a cobertura dos 
solos, reduzem significativamente a 
utilização de pesticidas e de fertilizantes 
químicos e promovem a diversidade 
varietal.
3. As medidas referidas no n.º 1 podem 
incluir:
a) seleção e descrição das melhoras 
práticas em matéria de viticultura 
sustentável;
b) formação agrícola e o reforço das 
capacidades em termos de sistemas 
avançados de agricultura sustentável;
c) visitas de intercâmbio;
d) serviços de divulgação de práticas 
avançadas de viticultura sustentável.

Or. fr

Alteração 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A
Promoção do consumo moderado no 

mercado interno
As disposições estabelecidas supra são 
igualmente aplicáveis ao mercado interno 
da União Europeia, incidindo, em 
especial, no consumo moderado e 
inteligente de vinho.

Or. es

Justificação

O objetivo é retificar uma incongruência do texto. Não se afigura razoável privar os 
consumidores europeus de uma medida que a União financia no caso dos consumidores de 
países terceiros.

Alteração 1127
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio à reestruturação e à reconversão 
de vinhas pode abranger apenas uma ou 
várias das seguintes atividades:

3. O apoio à reestruturação e à reconversão 
de vinhas deve abranger apenas uma ou 
várias das seguintes atividades:

Or. fr

Alteração 1128
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Reconversão varietal, nomeadamente 
mediante sobreenxertia;

a) Aumento varietal, nomeadamente 
mediante sobreenxertia;

Or. fr

Alteração 1129
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Redução da utilização de pesticidas;
c-B) Introdução de culturas de cobertura 
ou de uma cobertura permanente.

Or. fr

Alteração 1130
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio à reestruturação e à reconversão 
de vinhas apenas pode assumir as seguintes 
formas:

4. O apoio à melhoria dos sistemas de 
produção de vinho e à reestruturação e à 
reconversão de vinhas apenas pode assumir 
as seguintes formas:

Or. fr

Alteração 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A contribuição da União para os custos 
reais de reestruturação e reconversão de 
vinhas não excede 50 %. Nas regiões 
menos desenvolvidas, a contribuição da 
União para os custos de reestruturação e 
reconversão não excede 75 %.

6. A contribuição da União para os custos 
reais de reestruturação e reconversão de 
vinhas não excede 50 %. Nas regiões 
menos desenvolvidas e nas regiões em 
transição, a contribuição da União para os 
custos de reestruturação e reconversão não 
excede 75 %.

Or. es

Alteração 1132
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O apoio à restruturação e à 
reconversão é pago para a superfície 
plantada com vinha, que é delimitada pelo 
perímetro exterior das cepas a que se 
acrescenta uma zona tampão com uma 
largura equivalente a metade da distância 
que separa as linhas.
Os Estados-Membros estabelecem regras 
pormenorizadas sobre o âmbito e o nível 
do apoio. Essas regras podem prever, 
nomeadamente, o pagamento de 
montantes fixos, níveis máximos de apoio 
por hectare e a adaptação do apoio com 
base em critérios objetivos.

Or. fr

Justificação

Estes elementos provenientes do Regulamento (CE) n.º 555/2008 da Comissão revestem-se de 
um caráter essencial.
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Alteração 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Programa de apoio às zonas vitícolas em
terrenos íngremes
As medidas do programa de apoio às 
zonas vitícolas em terrenos íngremes têm 
por objetivo conservar, a longo prazo, a
viticultura em terrenos inclinados e 
íngremes e em terraços de exploração 
difícil, através da melhoria da sua 
competitividade.
O apoio pode ser concedido sob a forma 
de um pagamento forfetário por hectare a 
determinar pelo Estado-Membro ou 
modulado em função do grau de declive;

Or. de

Justificação

As regiões de terrenos íngremes, enquanto paisagens vitivinícolas tradicionais, constituem a 
base da viticultura de qualidade, do enoturismo, da gastronomia e de outras áreas 
económicas a jusante. Deste modo, devem tomar-se medidas com vista à conservação destes 
terrenos difíceis e cuja exploração exige muito trabalho. Por este motivo, deve integrar-se um 
programa específico de apoio a terrenos íngremes na lista das medidas elegíveis.

Alteração 1134
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º Suprimido
Colheita em verde
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1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «colheita em verde» a 
destruição ou a remoção total dos cachos 
de uvas antes da maturação, reduzindo 
assim o rendimento da superfície em 
causa a zero.
2. O apoio à colheita em verde deve 
contribuir para restaurar o equilíbrio 
entre a oferta e a procura no mercado 
vitivinícola da União, a fim de impedir 
crises do mercado.
3. O apoio à colheita em verde pode ser 
concedido como uma compensação sob a 
forma de um pagamento fixo por hectare, 
a determinar pelo Estado-Membro em 
causa.
O pagamento não excede 50 % da soma 
dos custos diretos da destruição ou 
remoção dos cachos de uvas e da perda de 
receita decorrente de tal destruição ou 
remoção.
4. Os Estados-Membros em causa 
estabelecem um sistema, baseado em 
critérios objetivos, para assegurar que a 
medida de colheita em verde não conduza 
a uma compensação dos produtores de 
vinho individuais superior ao limite 
máximo a que se refere o n.º 3, segundo 
parágrafo.

Or. fr

Alteração 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio à colheita em verde deve 
contribuir para restaurar o equilíbrio entre 

2. O apoio à colheita em verde deve 
contribuir para melhorar a qualidade das 
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a oferta e a procura no mercado vitivinícola 
da União, a fim de impedir crises do 
mercado.

uvas e restaurar o equilíbrio entre a oferta e 
a procura no mercado vitivinícola da 
União, a fim de impedir crises do mercado.

Or. it

Alteração 1136
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio à criação de fundos mutualistas 
tem por objetivo ajudar os produtores que 
procurem precaver-se contra flutuações do 
mercado.

1. O apoio aos fundos mutualistas tem por 
objetivo ajudar os produtores que procurem 
precaver-se contra flutuações do mercado.

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1137
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio à criação de fundos mutualistas 
tem por objetivo ajudar os produtores que 
procurem precaver-se contra flutuações do 
mercado.

1. O apoio aos fundos mutualistas tem por 
objetivo ajudar os produtores que procurem 
precaver-se contra flutuações do mercado.

Or. en

Alteração 1138
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio à criação de fundos mutualistas 
tem por objetivo ajudar os produtores que 
procurem precaver-se contra flutuações do 
mercado.

1. O apoio aos fundos mutualistas tem por 
objetivo ajudar os produtores que procurem 
precaver-se contra flutuações do mercado.

Or. en

Alteração 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio à criação de fundos mutualistas 
tem por objetivo ajudar os produtores que 
procurem precaver-se contra flutuações do 
mercado.

1. O apoio à criação e à consolidação dos
fundos mutualistas tem por objetivo ajudar 
os produtores que procurem precaver-se 
contra flutuações do mercado.

Or. it

Alteração 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio à criação de fundos mutualistas 
pode ser concedido sob a forma de ajuda 
temporária e degressiva para cobrir os 
custos administrativos dos fundos.

2. O apoio aos fundos mutualistas pode ser 
concedido no intuito de cobrir:

a) Os custos administrativos associados à 
criação do fundo mutualista, sob a forma 
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de ajuda temporária e degressiva;
b) Os montantes pagos pelo fundo 
mutualista aos agricultores a título de 
compensação financeira. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer 
respeito ao capital e aos juros de 
empréstimos comerciais contraídos pelo 
fundo mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos 
agricultores em caso de crise.

Or. en

Alteração 1141
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio à criação de fundos mutualistas 
pode ser concedido sob a forma de ajuda 
temporária e degressiva para cobrir os 
custos administrativos dos fundos.

2. O apoio à criação de fundos mutualistas 
pode ser concedido para cobrir os custos 
administrativos dos fundos, e uma parte 
dos montantes é pago aos membros a 
título de compensação por prejuízos 
económicos.

Or. en

Alteração 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio à criação de fundos mutualistas 
pode ser concedido sob a forma de ajuda 
temporária e degressiva para cobrir os 

2. O apoio à criação e à consolidação dos
fundos mutualistas pode ser concedido sob 
a forma de ajuda temporária e degressiva 
para cobrir os custos administrativos dos 
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custos administrativos dos fundos. fundos.

Or. it

Alteração 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio à criação de fundos mutualistas 
pode ser concedido sob a forma de ajuda 
temporária e degressiva para cobrir os 
custos administrativos dos fundos.

2. O apoio à criação de fundos mutualistas 
pode ser concedido sob a forma de ajuda 
temporária e degressiva para cobrir os 
custos administrativos dos fundos, e uma 
parte dos montantes pagos aos membros 
para compensar as perdas económicas 
incorridas.

Or. pt

Alteração 1144
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio aos seguros de colheitas 
contribui para proteger os rendimentos dos 
produtores quando sejam afetados por 
catástrofes naturais, fenómenos climáticos 
adversos, doenças ou pragas.

1. O apoio aos seguros de colheitas 
contribui para proteger os rendimentos dos 
produtores e para cobrir as perdas 
sofridas pelas organizações de produtores 
e/ou pelas cooperativas e/ou pelos seus 
membros quando sejam afetados por 
catástrofes naturais, fenómenos climáticos 
adversos, doenças ou pragas.

Or. en
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Alteração 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio aos seguros de colheitas 
contribui para proteger os rendimentos dos 
produtores quando sejam afetados por 
catástrofes naturais, fenómenos climáticos 
adversos, doenças ou pragas.

1. O apoio aos seguros de colheitas 
contribui para proteger os rendimentos dos 
produtores e para cobrir as perdas de 
mercado sofridas pelas organizações de 
produtores, cooperativas e ou os seus 
membros, quando sejam afetados por 
catástrofes naturais, fenómenos climáticos 
adversos, doenças ou pragas.

Or. pt

Alteração 1146
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários devem produzir prova de 
que tomaram as medidas necessárias de 
prevenção dos riscos enunciados no 
anexo (XX).

Or. fr

Alteração 1147
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 80 % do custo dos prémios pagos pelos a) 80 % do custo dos prémios pagos pelos 
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produtores por seguros contra prejuízos 
resultantes de fenómenos climáticos 
adversos que possam ser equiparados a 
catástrofes naturais;

produtores, organizações de produtores 
e/ou cooperativas por seguros contra 
prejuízos resultantes de fenómenos 
climáticos adversos que possam ser 
equiparados a catástrofes naturais;

Or. en

Alteração 1148
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 80 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores por seguros contra prejuízos 
resultantes de fenómenos climáticos 
adversos que possam ser equiparados a 
catástrofes naturais;

a) 80 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores ou organizações de 
produtores/cooperativas por seguros 
contra prejuízos resultantes de fenómenos 
climáticos adversos que possam ser 
equiparados a catástrofes naturais;

Or. en

Alteração 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 80 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores por seguros contra prejuízos 
resultantes de fenómenos climáticos 
adversos que possam ser equiparados a 
catástrofes naturais;

a) 80 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores, ou organizações de 
produtores/cooperativas, por seguros 
contra prejuízos resultantes de fenómenos 
climáticos adversos que possam ser 
equiparados a catástrofes naturais;

Or. pt
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Alteração 1150
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) 50 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores por seguros contra:

b) 50 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores, organizações de produtores 
e/ou cooperativas por seguros contra:

Or. en

Alteração 1151
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) 50 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores por seguros contra:

b) 50 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores ou organizações de 
produtores/cooperativas por seguros 
contra:

Or. en

Alteração 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) 50 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores por seguros contra:

b) 50 % do custo dos prémios pagos pelos 
produtores, ou organizações de 
produtores/cooperativas, por seguros 
contra:

Or. pt
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Alteração 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos Investimentos no mercado interno e em 
países terceiros

Or. es

Alteração 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 48 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos Investimentos no mercado interno e em 
países terceiros

Or. es

Alteração 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 48 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos Investimentos e outras despesas elegíveis

Or. es
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Alteração 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam
em um ou mais dos seguintes aspetos:

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos, 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas, em estruturas e
instrumentos de comercialização, 
incluindo recursos humanos 
especializados, e em destilarias que 
melhorem o desempenho geral da empresa,
promovam a sua adaptação às exigências 
do mercado e aumentem a sua 
competitividade, quer no mercado interno 
quer em países terceiros, incidindo em um 
ou mais dos seguintes aspetos:

Or. es

Justificação

Esta alteração visa adequar a medida às necessidades reais do setor que vão além dos 
investimentos em infraestruturas e equipamentos, sendo frequentemente necessário investir 
em recursos humanos especializados e em bens incorpóreos.

Alteração 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam
em um ou mais dos seguintes aspetos:

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e em estruturas 
e instrumentos de comercialização que 
melhorem o desempenho geral da empresa, 
promovam a sua adaptação às exigências 
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do mercado, e aumentem a sua 
competitividade, quer no mercado interno 
quer em países terceiros, incidindo em um 
ou mais dos seguintes aspetos:

Or. es

Alteração 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos, 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho, incluindo os 
investimentos incorpóreos que melhorem 
o desempenho geral da empresa e incidam 
num ou mais dos seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos e 
para outras despesas elegíveis nas 
instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa, aumentem 
a sua competitividade quer no mercado 
interno quer em países terceiros e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:
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Or. es

Alteração 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos, 
incluindo o registo de marcas coletivas,
nas instalações de tratamento, nas
infraestruturas das adegas, nas destilarias e 
na comercialização do vinho que melhorem 
o desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

Or. it

Alteração 1161
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos, 
incluindo o registo de marcas coletivas,
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas, nas destilarias e 
na comercialização do vinho que melhorem 
o desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

Or. it
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Alteração 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos 
nas instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

1. Pode ser concedido apoio para 
investimentos corpóreos ou incorpóreos e 
para outras despesas elegíveis nas 
instalações de tratamento, nas 
infraestruturas das adegas e na 
comercialização do vinho que melhorem o 
desempenho geral da empresa e incidam 
em um ou mais dos seguintes aspetos:

Or. es

Alteração 1163
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produção ou comercialização de 
produtos vitivinícolas referidos no anexo 
VI, parte II;

a) Produção ou comercialização de 
produtos vitivinícolas referidos no anexo 
VI, parte II, incluindo investimentos 
incorpóreos;

Or. en

Alteração 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produção ou comercialização de 
produtos vitivinícolas referidos no anexo 

a) Produção ou comercialização de 
produtos vitivinícolas referidos no anexo 
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VI, parte II; VI, parte II, incluindo investimentos 
imateriais;

Or. pt

Alteração 1165
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Desenvolvimento de medidas 
avançadas de produção agronómica e 
sustentável.

Or. fr

Alteração 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para efeitos do presente artigo, 
consideram-se outras despesas elegíveis 
os gastos com a aquisição de recursos 
materiais e/ou com a contratação de 
recursos humanos específicos para 
melhorar a comercialização dos produtos 
vitivinícolas produzidos na União 
Europeia, definidos no anexo VI, parte II 
do presente regulamento. Esta medida 
pode ser aplicada em todo o território da 
União Europeia, incluindo o país de 
origem do requerente da ajuda.

Or. es
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Alteração 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, 
apenas é aplicável às micro, pequenas e 
médias empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas25 .

Suprimido

Or. en

Alteração 1168
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, 
apenas é aplicável às micro, pequenas e 
médias empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas25 .

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, é 
prioritariamente garantido às 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 106.º do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima,
apenas é aplicável às micro, pequenas e 
médias empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas25 .

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, é 
garantido principalmente às organizações
de produtores reconhecidas ao abrigo do 
artigo 106 º do presente regulamento.

Or. pt

Alteração 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, 
apenas é aplicável às micro, pequenas e 
médias empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas25.

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, é 
aplicável às empresas, organizações de 
produtores ou cooperativas.

Or. es

Alteração 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, 
apenas é aplicável às micro, pequenas e 
médias empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 

O apoio previsto no n.º 1, à taxa máxima, é 
aplicável às organizações de produtores 
definidas no artigo 106.º do presente 
regulamento e às micro, pequenas e 
médias empresas, na aceção da 
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de micro, pequenas e médias empresas25. Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas25.

Or. es

Alteração 1172
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, a
taxa máxima pode aplicar-se a todas as 
empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1405/200626. A intensidade máxima da 
ajuda é reduzida para metade no caso de 
empresas não abrangidas pelo anexo, 
título I, artigo 2.º, n.º 1, da Recomendação 
2003/361/CE que empreguem menos de 
750 pessoas ou cujo volume de negócios 
seja inferior a 200 milhões de EUR.

A taxa máxima pode aplicar-se a todas as 
empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1405/200626.

Or. en

Alteração 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, a
taxa máxima pode aplicar-se a todas as 
empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 

A taxa máxima pode aplicar-se a todas as 
empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
1405/200626 .
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1405/200626 . A intensidade máxima da 
ajuda é reduzida para metade no caso de 
empresas não abrangidas pelo anexo, 
título I, artigo 2.º, n.º 1, da Recomendação 
2003/361/CE que empreguem menos de 
750 pessoas ou cujo volume de negócios 
seja inferior a 200 milhões de EUR.

Or. pt

Alteração 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, a
taxa máxima pode aplicar-se a todas as 
empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1405/200626. A intensidade máxima da 
ajuda é reduzida para metade no caso de 
empresas não abrangidas pelo anexo, 
título I, artigo 2.º, n.º 1, da Recomendação 
2003/361/CE que empreguem menos de 
750 pessoas ou cujo volume de negócios 
seja inferior a 200 milhões de EUR.

A taxa máxima pode aplicar-se a todas as 
empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1405/200626.

Or. en

Alteração 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, a 
taxa máxima pode aplicar-se a todas as 

Em derrogação do primeiro parágrafo, a 
taxa máxima pode aplicar-se a todas as 
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empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1405/200626. A intensidade máxima da 
ajuda é reduzida para metade no caso de 
empresas não abrangidas pelo anexo, 
título I, artigo 2.º, n.º 1, da Recomendação 
2003/361/CE que empreguem menos de 
750 pessoas ou cujo volume de negócios 
seja inferior a 200 milhões de EUR.

empresas das regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado e das 
ilhas menores do mar Egeu, definidas no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1405/200626.

Or. es

Alteração 1176
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas elegíveis não incluem as 
despesas não elegíveis referidas no 
artigo 59.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2011) 615].

3. As despesas elegíveis são as seguintes:

a) Construção, aquisição, incluindo a 
locação financeira, ou melhoramento de 
bens imóveis;
b) Compra ou locação-compra de 
máquinas e equipamentos novos, 
incluindo programas informáticos, até ao 
valor de mercado do bem;
c) Custos gerais relacionados com as 
despesas indicadas nas alíneas a) e b), 
como honorários de arquitetos, 
engenheiros e consultores e as despesas 
relacionadas com estudos de viabilidade e 
com a aquisição de patentes e licenças.
Em derrogação da alínea b), em casos 
devidamente fundamentados, e 
unicamente para as micro, pequenas e 
médias empresas, na aceção da 
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Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, os Estados-Membros podem 
estabelecer as condições em que a compra 
de equipamento em segunda mão pode ser 
considerada despesa elegível.
Os investimentos de simples renovação 
ficam excluídos das despesas elegíveis.
As despesas elegíveis não incluem as 
despesas não elegíveis referidas no artigo 
59.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2011) 615].

Or. fr

Justificação

Os critérios de elegibilidade constantes do Regulamento (CE) n.º 555/2008 da Comissão são 
elementos essenciais que devem ser estabelecidos no ato de base.

Alteração 1177
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 50 % nas regiões menos desenvolvidas; a) 60 % nas regiões menos desenvolvidas;

Or. pt

Alteração 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 50 % nas regiões menos desenvolvidas; a) 50 % nas regiões menos desenvolvidas e 
nas regiões em transição;

Or. es
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Alteração 1179
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 40 % nas regiões menos desenvolvidas; b) 50 % em outras regiões, que não as 
menos desenvolvidas;

Or. pt

Alteração 1180
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 75 % nas regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado;

c) 85 % nas regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado;

Or. pt

Alteração 1181
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 65 % nas ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006.

d) 75 % nas ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006.

Or. pt
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Alteração 1182
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 65 % nas ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006.

d) 75 % nas ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006.

Or. el

Alteração 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para efeitos do presente artigo, 
consideram-se outras despesas elegíveis 
os gastos com a aquisição de recursos 
materiais e/ou com a contratação de 
recursos humanos específicos para 
melhorar a comercialização dos produtos 
vitivinícolas produzidos na União 
Europeia, definidos no anexo VI, parte II 
do presente regulamento.

Or. es

Justificação

O objetivo é alargar o âmbito do apoio à contratação de especialistas em marketing e 
comercialização. O âmbito atual é muito limitado, abrangendo apenas os investimentos em 
armazéns e outros equipamentos destinados a melhorar a comercialização.

Alteração 1184
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Esta medida pode ser aplicada em 
todo o território da União Europeia, 
incluindo o país de origem do requerente 
da ajuda.

Or. es

Justificação

O objetivo é permitir que o próprio país em que é apresentado o projeto possa beneficiar da 
ajuda.

Alteração 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º-A
Nos termos do artigo 48.º, são igualmente 
elegíveis para apoio as despesas com 
recursos materiais ou com recursos 
humanos qualificados com vista à 
melhoria da produção e da 
comercialização do vinho produzido na 
UE e definido no anexo VI, parte II, do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 1186
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A ajuda em causa inclui um montante 
fixo destinado a compensar os custos da 
recolha dos referidos produtos, o qual é 
transferido do destilador para o produtor,
se for este a suportar aqueles custos.

Or. fr

Alteração 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O álcool resultante da destilação objeto 
do apoio previsto no n.º 1 é utilizado 
exclusivamente para fins industriais ou 
energéticos, com vista a evitar distorções 
de concorrência.

Suprimido

Or. pt

Alteração 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O álcool resultante da destilação objeto 
do apoio previsto no n.º 1 é utilizado 
exclusivamente para fins industriais ou 
energéticos, com vista a evitar distorções 
de concorrência

3. O álcool resultante da destilação objeto 
do apoio previsto no n.º 1 é utilizado 
exclusivamente para fins industriais ou 
energéticos, de forma a não distorcer a
concorrência.

Or. pl
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Alteração 1189
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É concedida ajuda aos destiladores 
que procedam à transformação dos 
produtos entregues para destilação em 
álcool bruto com um título alcoométrico
de, pelo menos, 92 %.
Os Estados-Membros podem prever o 
adiantamento da ajuda, desde que o 
beneficiário tenha constituído uma 
garantia.

Or. fr

Alteração 1190
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros adotam as 
regras de execução da medida prevista no 
presente artigo.

Or. fr

Justificação

Os critérios de elegibilidade constantes do Regulamento (CE) n.º 555/2008 da Comissão, 
bem como as regras de cálculo da ajuda, são elementos essenciais que devem ser 
estabelecidos no ato de base.

Alteração 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A fim de evitar o apoio duplo à 
destilação, não se aplica ao álcool, nos 
termos do n.º 3, a preferência referida no 
artigo 21.º, n.º 2, da Diretiva 2009/28/CE, 
pelo facto de se considerar o contributo 
dos biocombustíveis produzidos a partir de 
resíduos duas vezes superior, face aos 
demais biocombustíveis, para efeitos da
obtenção do coeficiente de consumo final 
de energia a partir de fontes renováveis 
nos transportes.

Or. pl

Justificação

UzasadnienieDyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza 
szczególne preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika 
końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z 
odpadów, do których zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie 
mechanizmu wsparcia dla dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych 
powstających podczas produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych 
produktów do zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane 
jako dwukrotne wsparcie procesu destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku 
alkoholu.Środki pomocowe na rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować 
zakłóceń na rynku alkoholu etylowego.

Alteração 1192
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A fim de evitar o apoio duplo à 
destilação, não se aplica ao álcool, nos 
termos do n.º 3, a preferência referida no 
artigo 21.º, n.º 2, da Diretiva 2009/28/CE, 
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pelo facto de se considerar o contributo 
dos biocombustíveis produzidos a partir de 
resíduos duas vezes superior, face aos 
demais biocombustíveis, para efeitos da
obtenção do coeficiente de consumo final 
de energia a partir de fontes renováveis 
nos transportes.

Or. pl

Alteração 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
Utilização de mosto de uvas concentrado

1. Pode ser concedido apoio aos 
produtores de vinho que utilizem mosto de 
uvas concentrado, incluindo mosto de 
uvas concentrado retificado, para 
aumentar o título alcoométrico natural 
dos produtos, de acordo com as condições 
previstas no anexo XV-A.
2. O montante da ajuda é fixado por % 
vol. potencial e por hectolitro de mosto 
utilizado para o enriquecimento.
3. Os níveis de ajuda máxima aplicáveis 
para esta medida nas diferentes zonas 
vitícolas são fixados pela Comissão.

Or. it

Alteração 1194
Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 50 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativas aos critérios de elegibilidade 
das medidas de apoio, ao tipo de despesas 
e ações elegíveis para apoio, às medidas 
inelegíveis para apoio e ao nível máximo 
de apoio por medida;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os critérios de elegibilidade são elementos essenciais que devem ser estabelecidos no ato de 
base.

Alteração 1195
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 50 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) À avaliação das ações objeto de 
apoio.

Or. de

Alteração 1196
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 51 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À apresentação dos programas de apoio,
ao planeamento financeiro correspondente 
e à revisão dos programas;

a) À apresentação dos programas de apoio 
e ao planeamento financeiro 
correspondente;

Or. de
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Alteração 1197
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 51 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) À avaliação das ações objeto de apoio; Suprimido

Or. de

Alteração 1198
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de três
anos.

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de 
sete anos.

Or. fr

Alteração 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de três 
anos.

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de três 
anos. Os programas são desenvolvidos em 
estreita colaboração com as organizações 
e cooperativas representativas do setor da 
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apicultura.

Or. en

Alteração 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de três 
anos.

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de três 
anos. Estes programas são desenvolvidos 
em estreita colaboração com as 
organizações e cooperativas 
representativas do setor da apicultura.

Or. en

Alteração 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de três 
anos.

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas nacionais para o setor da 
apicultura que abranjam um período de três 
anos. Estes programas são desenvolvidos 
em estreita colaboração com as 
organizações e cooperativas 
representativas do setor da apicultura.

Or. en

Alteração 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A participação da União nos programas 
apícolas não excede 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

2. A participação da União no 
financiamento dos programas apícolas 
equivale a 75 % das despesas suportadas 
pelos Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A participação da União nos programas 
apícolas não excede 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

2. A contribuição da União para os 
programas apícolas equivale, no mínimo, a 
50 % das despesas suportadas pelos 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A participação da União nos programas 
apícolas não excede 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

2. A participação da União nos programas 
apícolas equivale a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

Or. en



PE494.486v01-00 52/176 AM\909520PT.doc

PT

Alteração 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A participação da União nos programas 
apícolas não excede 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

2. A participação da União nos programas 
apícolas equivale a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A participação da União nos programas 
apícolas não excede 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

2. A participação da União nos programas 
apícolas equivale a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A participação da União nos programas 
apícolas não excede 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

2. A participação da União nos programas 
apícolas é equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

Or. pl
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Justificação

A presente alteração propõe a retoma da redação utilizada no Regulamento 1234/2007, a fim 
de evitar qualquer confusão e de garantir que o cofinanciamento dos programas apícolas, 
proveniente do orçamento da UE, se mantenha em 50 % .

Alteração 1208
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A participação da União nos programas 
apícolas não excede 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

2. A participação da União nos programas 
apícolas é equivalente a 50 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros.

Or. pl

Alteração 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para poderem beneficiar da participação 
da União prevista no n.º 2, os 
Estados-Membros realizam um estudo 
sobre a estrutura do setor da apicultura nos 
seus territórios, tanto ao nível da produção 
como da comercialização.

3. Para poderem beneficiar da participação 
da União prevista no n.º 2, os 
Estados-Membros estabelecem um sistema 
fiável de identificação que permita o 
recenseamento periódico do efetivo 
apícola e realizam um estudo sobre a 
estrutura do setor da apicultura nos seus 
territórios, tanto ao nível da produção 
como da comercialização. O 
financiamento do recenseamento e da 
identificação do efetivo apícola não deve 
ficar desfalcado dos montantes aplicáveis 
aos programas existentes para melhorar a 
produção e a comercialização do mel ao 
abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 797/20041. 
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_______________
1 JO L 125, 28.4.2004

Or. fr

Alteração 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para poderem beneficiar da participação 
da União prevista no n.º 2, os 
Estados-Membros realizam um estudo 
sobre a estrutura do setor da apicultura nos 
seus territórios, tanto ao nível da produção 
como da comercialização.

3. Para poderem beneficiar da participação 
da União prevista no n.º 2, os 
Estados-Membros estabelecem um sistema 
fiável de avaliação anual da importância 
do efetivo apícola, eventualmente com a 
colaboração das associações de 
apicultores, e realizam um estudo sobre a 
estrutura do setor da apicultura nos seus 
territórios, tanto ao nível da produção 
como da comercialização.

Or. fr

Alteração 1211
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os programas apícolas nacionais são 
elaborados em estreita colaboração com 
as organizações representativas e as 
cooperativas do setor da apicultura.

Or. bg
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Alteração 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Podem ser incluídas nos programas 
apícolas as seguintes medidas:
a) Assistência técnica aos apicultores e 
organizações de apicultores;
b) Luta contra os agressores e as doenças 
das colmeias, em particular a varroose;
c) Racionalização da transumância;
d) Medidas de apoio aos laboratórios de 
análise dos produtos da apicultura, com 
vista a ajudar os apicultores a 
comercializarem e a valorizarem os seus 
produtos;
e) Monitorização do efetivo apícola da 
União e apoio ao repovoamento;
f) Colaboração com organismos 
especializados na execução de programas 
de investigação aplicada no domínio da 
apicultura e dos produtos da apicultura;
g) Monitorização do mercado;
h) Melhoria da qualidade dos produtos 
com vista à sua valorização no mercado,
através, por exemplo, de apoios a 
investimentos, corpóreos e incorpóreos,
destinados à produção ou à 
comercialização.
i) Indicação obrigatória do país de origem 
no rótulo dos produtos da apicultura, 
importados ou produzidos na União, e, no 
caso de misturas ou de produtos de 
diferentes origens, indicação obrigatória 
da proporção de cada país de origem;

Or. fr
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Alteração 1213
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Podem ser incluídas nos programas 
apícolas as seguintes medidas:
a) Assistência técnica aos apicultores e 
organizações de apicultores;
b) Luta contra os agressores e as doenças 
das colmeias, em particular a varroose;
c) Racionalização da transumância;
d) Apoio aos investimentos corpóreos e 
incorpóreos na produção ou 
comercialização de produtos da 
apicultura, a fim de melhorar o 
desempenho dos laboratórios responsáveis 
pela análise dos produtos apícolas;
e) Monitorização do efetivo apícola da 
União e apoio ao repovoamento;
f) Colaboração com organismos 
especializados na execução de programas 
de investigação aplicada no domínio da 
apicultura e dos produtos da apicultura;
g) Monitorização do mercado;
h) Melhoria da qualidade dos produtos 
com vista a valorizá-los no mercado;
i) Indicação obrigatória do país de origem 
no rótulo dos produtos da apicultura, 
importados ou produzidos na União, e, no 
caso de misturas ou de produtos de 
diferentes origens, indicação obrigatória 
da proporção de cada país de origem;

Or. fr

Alteração 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Podem ser incluídas no programa 
apícola as seguintes medidas:
a) Assistência técnica aos apicultores e 
organizações de apicultores;
b) Combate à varroose;
c) Racionalização da transumância;
d) Medidas de apoio aos laboratórios de 
análises das propriedades físico-químicas 
do mel;
e) Medidas de apoio ao repovoamento do 
efetivo apícola comunitário;
f) Colaboração com organismos 
especializados na execução de programas 
de investigação aplicada no domínio da 
apicultura e dos produtos da apicultura.

Or. es

Alteração 1215
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Podem ser incluídas nos programas 
apícolas as seguintes medidas:
а) Assistência técnica aos apicultores e 
organizações de apicultores;
b) Combate à varroose;
c) Racionalização da transumância;
d) Medidas de apoio aos laboratórios de 
análise das características físico-químicas 
do mel;
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e) Medidas de apoio ao repovoamento do 
efetivo apícola da União;
f) Colaboração com organismos 
especializados na execução de programas 
de investigação aplicada no domínio da 
apicultura e dos produtos da apicultura.

Or. bg

Alteração 1216
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º-A
Medidas de apoio específicas

Os programas apícolas devem incluir as 
seguintes medidas de apoio específicas:
a) Medidas de prevenção, incluindo 
medidas destinadas a melhorar a saúde 
das abelhas e a reduzir a utilização de 
pesticidas;
b) Ações específicas para aumentar a 
diversidade vegetal, em particular as 
plantas melíferas para a apicultura;
c) Programas de formação e de reforço 
das capacidades destinados aos 
apicultores.

Or. fr

Alteração 1217
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 52-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º-A
Medidas elegíveis para ajuda

Podem ser incluídas as seguintes medidas 
nos programas apícolas ao abrigo do 
artigo 52.º:
a) Assistência técnica aos apicultores e 
organizações de apicultores;
b) Combate à varroose;
c) Racionalização da transumância;
d) Medidas de apoio aos laboratórios de 
análise das características físico-químicas 
do mel;
e) Medidas de apoio ao repovoamento do 
efetivo apícola da União;
f) Colaboração com organismos 
especializados na execução de programas 
de investigação aplicada no domínio da 
apicultura e dos produtos da apicultura.

Or. en

Alteração 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º-A
Medidas elegíveis para ajuda

Podem ser incluídas as seguintes medidas 
nos programas apícolas ao abrigo do 
artigo 52.º:
a) Assistência técnica aos apicultores e 
organizações de apicultores;
b) Combate à varroose;
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c) Racionalização da transumância;
d) Medidas de apoio aos laboratórios de 
análise das características físico-químicas 
do mel;
e) Medidas de apoio ao repovoamento do 
efetivo apícola da União;
f) Colaboração com organismos 
especializados na execução de programas 
de investigação aplicada no domínio da 
apicultura e dos produtos da apicultura.

Or. en

Justificação

O ato de base deve definir de forma pormenorizada os tipos de medidas elegíveis para 
financiamento. A atual OCM única indica os tipos de medidas que podem ser incluídas nos 
programas apícolas, pelo que a nova proposta deve incluir essa informação.

Alteração 1219
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Às medidas que podem ser incluídas nos 
programas apícolas;

a) Aos requisitos adicionais no que 
respeita às medidas que podem ser 
incluídas nos programas apícolas;

Or. en

Alteração 1220
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Às medidas que podem ser incluídas nos 
programas apícolas;

a) Aos requisitos adicionais no que 
respeita às medidas que podem ser 
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incluídas nos programas apícolas;

Or. en

Alteração 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A
Existências públicas

Para fins de segurança alimentar, podem 
ser constituídas existências públicas 
relativamente a qualquer dos setores 
enunciados no artigo 1.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 54-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-B
Princípios gerais relativos à formação de 

existências públicas
A formação de existências públicas e o 
programa de segurança alimentar da 
União Europeia obedecem às seguintes 
condições:
a) O volume e a formação das existências 
correspondem a objetivos 
predeterminados e exclusivamente 
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relacionados com a segurança alimentar.
b) O processo de acumulação e de 
colocação das existências é transparente.
c) As compras são realizadas a preços 
correntes de mercado.
d) As vendas de produtos provenientes das 
existências constituídas para garantir a 
segurança alimentar são efetuadas a um 
preço não inferior ao preço corrente de 
mercado para o produto em causa, e 
tendo em conta a sua qualidade.

Or. es

Justificação

Estes novos instrumentos, em conjunto com os restantes mecanismos de mercado, redes de 
segurança e gestão de riscos estabelecidos na proposta de nova OCM, irão permitir 
minimizar a excessiva volatilidade dos preços do mercado agrícola, a fim de, por um lado, 
evitar problemas graves para produtores, transformadores e consumidores e, por outro, 
alcançar o principal objetivo estratégico da PAC: a segurança alimentar.

Alteração 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 54-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-C
Poderes delegados

Tendo em conta a necessidade de garantir 
a formação e a manutenção de existências 
dos produtos abrangidos pelo programa 
de segurança alimentar da União 
Europeia, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º.

Or. es
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Alteração 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Parte 2 – título 1 – capítulo 2 – secção 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 5-A
PROGRAMAS DE APOIO NO SETOR 

DO AZEITE
Artigo 54-D

Sistema de apoio ao setor do azeite
A Comissão é convidada e desenvolver um 
sistema de apoio para o setor do azeite, 
similar ao proposto para o setor do vinho, 
com as regras que regerão a atribuição de 
fundos da União aos Estados-Membros e 
a utilização desses fundos por estes, 
mediante programas de apoio nacionais 
quinquenais («programas de apoio»), 
para financiar medidas específicas de 
apoio ao setor do azeite.

Or. pt

Alteração 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo de quaisquer outras 
disposições aplicáveis aos produtos
agrícolas, e das disposições adotadas nos 
setores veterinário, fitossanitário e dos 
géneros alimentícios para garantir o 
cumprimento das normas de higiene e de 
salubridade dos produtos e para proteger a 
saúde humana, animal e vegetal, a presente 
secção estabelece as regras respeitantes à 
norma geral de comercialização e às

Sem prejuízo de quaisquer outras 
disposições aplicáveis aos produtos 
agrícolas, e das disposições adotadas nos 
setores veterinário, fitossanitário e dos 
géneros alimentícios para garantir o 
cumprimento das normas de higiene e de 
salubridade dos produtos e para proteger a 
saúde humana, animal e vegetal, a presente 
secção estabelece normas de 
comercialização por setor e/ou produto em 
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normas de comercialização por setor e/ou 
produto em relação aos produtos agrícolas.

relação aos produtos agrícolas.

Or. en

Justificação

É questionável que o estabelecimento de uma norma geral de comercialização para os 
produtos que ainda não estão abrangidos por normas de comercialização específicas possa 
trazer algum benefício adicional. Isso conduziria, provavelmente, a um aumento dos custos e 
dos encargos administrativos suportados pelos Estados-Membros e pelos produtores.

Alteração 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo de quaisquer outras 
disposições aplicáveis aos produtos 
agrícolas, e das disposições adotadas nos 
setores veterinário, fitossanitário e dos 
géneros alimentícios para garantir o 
cumprimento das normas de higiene e de 
salubridade dos produtos e para proteger a 
saúde humana, animal e vegetal, a presente 
secção estabelece as regras respeitantes à 
norma geral de comercialização e às 
normas de comercialização por setor e/ou 
produto em relação aos produtos agrícolas.

Sem prejuízo de quaisquer outras 
disposições aplicáveis aos produtos 
agrícolas, e das disposições adotadas nos 
setores veterinário, fitossanitário e dos 
géneros alimentícios para garantir o 
cumprimento das normas de higiene e de 
salubridade dos produtos e para proteger a 
saúde humana, animal e vegetal, a presente 
secção estabelece as regras respeitantes à 
norma geral de comercialização e às 
normas de comercialização por setor e/ou 
produto em relação aos produtos agrícolas, 
divididas entre regras obrigatórias e 
menções reservadas facultativas.

Or. es

Alteração 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo de quaisquer outras 
disposições aplicáveis aos produtos 
agrícolas, e das disposições adotadas nos 
setores veterinário, fitossanitário e dos 
géneros alimentícios para garantir o 
cumprimento das normas de higiene e de 
salubridade dos produtos e para proteger a 
saúde humana, animal e vegetal, a presente 
secção estabelece as regras respeitantes à 
norma geral de comercialização e às 
normas de comercialização por setor e/ou 
produto em relação aos produtos agrícolas.

Sem prejuízo de quaisquer outras 
disposições aplicáveis aos produtos 
agrícolas, e das disposições adotadas nos 
setores veterinário, fitossanitário e dos 
géneros alimentícios para garantir o 
cumprimento das normas de higiene e de 
salubridade dos produtos e para proteger a 
saúde humana, animal e vegetal, a presente 
secção estabelece as regras respeitantes à 
norma geral de comercialização e às 
normas de comercialização por setor e/ou 
produto em relação aos produtos agrícolas.
Os requisitos aplicáveis aos produtos 
agrícolas provenientes de países terceiros 
devem corresponder exatamente aos 
requisitos em matéria de produção e de 
rastreabilidade.

Or. es

Alteração 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Conformidade com a norma geral de

comercialização
1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 
leal e comercial.
2. Sempre que não tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
referidas na subsecção 3 e nas Diretivas 
2000/36/EC28, 2001/112/EC29 , 
2001/113/EC30 , 2001/114/EC31 , 
2001/110/EC32 , 2001/111/EC33 do 
Conselho, os produtos agrícolas que se 
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encontrem prontos para venda ou entrega 
ao consumidor final no comércio 
retalhista, na aceção do artigo 3.º, n.º 7, 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, só 
podem ser comercializados se respeitarem 
a norma geral de comercialização.
3. Considera-se que um produto destinado 
a ser comercializado respeita a norma 
geral de comercialização se for conforme 
com uma norma aplicável adotada por 
qualquer das organizações internacionais 
indicadas no anexo V.

Or. en

Alteração 1229
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Conformidade com a norma geral de 
comercialização
1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 
leal e comercial.
2. Sempre que não tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
referidas na subsecção 3 e nas Diretivas 
2000/36/EC28, 2001/112/EC29, 
2001/113/EC30, 2001/114/EC31, 
2001/110/EC32, 2001/111/EC33 do 
Conselho, os produtos agrícolas que se 
encontrem prontos para venda ou entrega 
ao consumidor final no comércio 
retalhista, na aceção do artigo 3.º, n.º 7, 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, só 
podem ser comercializados se respeitarem 
a norma geral de comercialização.
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3. Considera-se que um produto destinado 
a ser comercializado respeita a norma 
geral de comercialização se for conforme 
com uma norma aplicável adotada por 
qualquer das organizações internacionais 
indicadas no anexo V.

Or. en

Justificação

A legislação existente prevê já normas de comercialização específicas para diferentes 
produtos e o estabelecimento de uma base jurídica para uma norma geral de comercialização 
não trará qualquer benefício adicional.

Alteração 1230
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 
leal e comercial.

1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 
leal e comercial e se, no caso das frutas e 
produtos hortícolas que se destinem a ser 
vendidos em estado fresco ao consumidor, 
o país de origem for indicado.

Or. it

Alteração 1231
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 

1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 
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leal e comercial. leal e comercial e se, no caso das frutas e 
produtos hortícolas que se destinem a ser 
vendidos em estado fresco ao consumidor, 
o país de origem for indicado.

Or. it

Alteração 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 
leal e comercial.

1. Para efeitos do presente regulamento, 
um produto respeita a «norma geral de 
comercialização» se for de qualidade sã, 
leal e comercial. Para frutas e vegetais 
frescos devem ser indicados a variedade, a 
categoria e a origem.

Or. pt

Alteração 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Considera-se que um produto destinado 
a ser comercializado respeita a norma 
geral de comercialização se for conforme 
com uma norma aplicável adotada por 
qualquer das organizações internacionais 
indicadas no anexo V.

Suprimido

Or. it
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Alteração 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Poderes delegados
Tendo em conta a necessidade de reagir 
às alterações na situação do mercado e a 
especificidade de cada setor, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
adotar, alterar ou derrogar as exigências 
da norma geral de comercialização 
referida no artigo 56.º, n.º 1, e as regras 
de conformidade referidas no artigo 56.º, 
n.º 3.

Or. en

Alteração 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Poderes delegados
Tendo em conta a necessidade de reagir 
às alterações na situação do mercado e a 
especificidade de cada setor, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
adotar, alterar ou derrogar as exigências 
da norma geral de comercialização 
referida no artigo 56.º, n.º 1, e as regras 
de conformidade referidas no artigo 56.º, 
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n.º 3.

Or. it

Alteração 1236
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Poderes delegados
Tendo em conta a necessidade de reagir 
às alterações na situação do mercado e a 
especificidade de cada setor, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
adotar, alterar ou derrogar as exigências 
da norma geral de comercialização 
referida no artigo 56.º, n.º 1, e as regras 
de conformidade referidas no artigo 56.º, 
n.º 3.

Or. en

Justificação

Já estão previstas normas de comercialização para diferentes produtos. Sendo assim, o 
estabelecimento de uma norma geral de comercialização não trará qualquer benefício 
adicional.

Alteração 1237
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 57 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de reagir 
às alterações na situação do mercado e a 

Suprimido
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especificidade de cada setor, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
adotar, alterar ou derrogar as exigências 
da norma geral de comercialização 
referida no artigo 56.º, n.º 1, e as regras 
de conformidade referidas no artigo 56.º, 
n.º 3.

Or. en

Alteração 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os produtos para os quais tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
por setores ou produtos só podem ser 
comercializados na União em 
conformidade com essas normas.

1. Podem ser aplicadas normas de 
comercialização a um ou mais produtos 
e/ou setores seguintes:

a) Azeite e azeitona de mesa, no que diz 
respeito aos produtos referidos na 
alínea a) da parte VII do anexo I;
b) Produtos frutícolas e hortícolas;
c) Produtos frutícolas e hortícolas 
transformados;
d) Bananas;
e) Plantas vivas;
f) Ovos;
g) Carne de aves de capoeira;
h) Matérias gordas para barrar destinadas 
ao consumo humano;
i) Lúpulo.
1-A. Os produtos para os quais tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
por setores ou produtos só podem ser 
comercializados na União se forem 
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conformes com essas normas.

Or. en

Justificação

Os produtos a que são aplicáveis normas de comercialização devem ser estabelecidos na 
OCM única, sendo que a sua definição não deve ficar a cargo da Comissão. 

Alteração 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 58 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os produtos para os quais tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
por setores ou produtos só podem ser 
comercializados na União em 
conformidade com essas normas.

1. As normas de comercialização podem 
ser aplicáveis aos seguintes setores ou 
produtos:

a) azeite e azeitonas de mesa, no que diz 
respeito aos produtos mencionados no 
anexo I, parte VII, alínea a);
b) frutas e produtos hortícolas;
c) frutas e produtos hortícolas 
transformados;
d) bananas;
e) plantas vivas;
f) matérias gordas para barrar;
g) leite e produtos lácteos destinados ao 
consumo humano;
h) carne de aves de capoeira.
O setor vitivinícola deve ser excluído.
Os produtos para os quais tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização 
por setores ou produtos só podem ser 
comercializados na União em 
conformidade com essas normas.

Or. de
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Justificação

É de rejeitar uma norma de comercialização geral. O atual status quo da abordagem setorial 
tem demonstrado a sua validade e deve ser mantido. O setor vitivinícola goza de um regime 
específico.

Alteração 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As frutas e os produtos hortícolas que se 
destinem a ser vendidos em estado fresco 
ao consumidor só podem ser 
comercializados se forem de qualidade sã, 
leal e comercializável, e se o país de 
origem for indicado.

Or. it

Alteração 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 58 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo de quaisquer disposições 
específicas que possam ser adotadas pela 
Comissão, os Estados-Membros verificam 
a conformidade dos produtos com essas 
normas e aplicam as sanções adequadas.

Or. es

Justificação

As ações de inspeção e de controlo nas fronteiras relativas aos produtos provenientes de 
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países terceiros devem ser intensificadas a fim de garantir a conformidade desses produtos 
com as normas de segurança alimentar.

Alteração 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta as expetativas dos 
consumidores e a necessidade de melhorar 
as condições económicas de produção e 
comercialização, assim como a qualidade, 
dos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita às normas de comercialização 
referidas no artigo 55.º, em todos os 
estádios da comercialização, bem como 
derrogações e isenções dessas normas, 
tendo em vista a adaptação às condições 
do mercado em constante mutação, às 
novas exigências dos consumidores e à 
evolução das normas internacionais 
pertinentes e a fim de evitar criar 
obstáculos à inovação dos produtos.

1. Tendo em conta as expetativas dos 
consumidores e a necessidade de melhorar 
as condições económicas de produção e 
comercialização, assim como a qualidade, 
dos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita às normas de comercialização 
referidas no artigo 55.º, em todos os 
estádios da comercialização, bem como 
derrogações e isenções dessas normas, 
apenas por um período de tempo limitado 
e a título excecional, ou no caso de crises 
de mercado.

Or. it

Alteração 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem incidir em:

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem, eventualmente, incidir na 
exigência de: 
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a) Para o setor das frutas e produtos 
hortícolas:
i) critérios de classificação, tais como 
classificação em classes, peso, dimensões, 
idade e categoria;
ii) apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de 
embalagem, marcação, 
acondicionamento, ano de colheita e 
utilização de menções específicas;
iii) critérios como a apresentação, a 
consistência, a conformação e as 
características do produto;
b) Para o setor das bananas:
i) critérios de classificação, tais como 
classificação em classes, peso, dimensões, 
idade e categoria;
ii) apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de 
embalagem, marcação, 
acondicionamento, ano de colheita e 
utilização de menções específicas;
iii) critérios como a apresentação, a 
consistência, a conformação e as 
características do produto;
c) Para o setor dos ovos e da carne de 
aves de capoeira:
i) critérios de classificação, tais como 
classificação em classes, peso, dimensões, 
idade e categoria;
ii) apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de 
embalagem, marcação, 
acondicionamento, ano de colheita e 
utilização de menções específicas;
iii) critérios como a apresentação, a 
consistência, a conformação e as 



PE494.486v01-00 76/176 AM\909520PT.doc

PT

características do produto;
iv) métodos de conservação e 
temperatura;
v) Para o setor da carne de aves de 
capoeira, o teor de água em percentagem.
d) Para o setor dos ovos:
i) frequência da recolha, entrega, 
conservação e tratamento dos ovos;
ii) tipos de agricultura e métodos de 
produção, incluindo regras 
administrativas conexas, e sistemas 
operativos;
iii) restrições no que respeita à utilização 
de certas substâncias e/ou práticas;
iv) armazenagem e transporte;
v) prazos.
e) Para o setor do azeite e das azeitonas de 
mesa:
i) apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de 
embalagem, marcação, 
acondicionamento, ano de colheita e 
utilização de menções específicas;
ii) critérios como a apresentação, a 
consistência, a conformação e as 
características do produto;
iii) substâncias específicas utilizadas na 
produção, ou componentes ou 
ingredientes, incluindo a sua composição 
quantitativa, pureza e identificação;
3. As normas de comercialização por 
setores ou produtos adotadas nos termos 
do n.º 1 são estabelecidas sem prejuízo do 
título IV do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)733] relativo aos sistemas de 
qualidade dos produtos agrícolas e têm 
em conta:
a) as especificidades do produto em 
causa;
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b) a necessidade de assegurar condições 
para uma colocação harmoniosa dos 
produtos no mercado;
c) o interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos;
d) as recomendações de normas adotadas 
por organismos internacionais.

Or. de

Justificação

A proposta de alteração pretende substituir a globalidade do artigo 59.º, n.º 2, e os seus 
parágrafos.

Alteração 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem incidir em:

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem incidir em um ou mais dos 
seguintes requisitos, determinados numa 
base setorial ou por produto e em função 
das características de cada setor, da 
necessidade de regulamentar a colocação 
no mercado e das condições previstas no 
n.º 3:

Or. it

Alteração 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem incidir em:

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem incidir em um ou mais dos 
seguintes requisitos, de acordo com uma 
abordagem setorial baseada nas 
especificidades de cada setor, com a 
necessidade de regular a colocação no 
mercado e com as condições definidas no 
n.º 3:

Or. es

Justificação

É necessário definir melhor os poderes delegados na Comissão e a necessidade de cada 
norma setorial ser estabelecida numa perspetiva vertical.

Alteração 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem incidir em:

2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 1 podem incidir em um ou mais dos 
seguintes requisitos, de acordo com uma 
abordagem setorial baseada nas 
especificidades de cada setor, com a 
necessidade de regular a colocação no 
mercado e com as condições definidas no 
n.º 3:

Or. es

Justificação

Afigura-se adequado estabelecer uma perspetiva vertical.

Alteração 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Definições, designações e/ou 
denominações de venda não estabelecidas
no presente regulamento e listas de 
carcaças e partes de carcaças às quais se 
aplique o anexo VI;

a) Definições técnicas, designações e/ou 
denominações de venda relativamente a 
outros setores que não os referidos no 
artigo 60.º;

Or. es

Justificação

Os poderes delegados no que respeita às definições devem aplicar-se unicamente aos setores 
para os quais não sejam estabelecidas condições gerais no anexo.

Alteração 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Variedades vegetais, raças animais ou 
tipos comerciais;

c) Espécies, variedades vegetais, raças 
animais ou tipos comerciais;

Or. es

Alteração 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apresentação, denominações de venda,
rotulagem ligada a normas de 

d) Apresentação, rotulagem ligada a 
normas de comercialização obrigatórias, 
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comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de embalagem, 
marcação, acondicionamento, ano de 
colheita e utilização de menções 
específicas;

embalagem, regras a aplicar aos centros de 
embalagem, marcação, acondicionamento, 
ano de colheita e utilização de menções 
específicas, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 69.º a 100.º do presente 
regulamento; 

Or. es

Justificação

As práticas enológicas, a apresentação e a rotulagem de vinhos e de misturas de vinhos não 
são matérias da competência da Comissão.

Alteração 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de embalagem, 
marcação, acondicionamento, ano de 
colheita e utilização de menções 
específicas;

d) Apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de embalagem, 
marcação, acondicionamento e utilização 
de menções específicas, com exceção dos 
produtos do setor vitivinícola. Em todo o 
caso, as normas de comercialização não 
podem impor a indicação no rótulo dos 
tratamentos fitossanitários a que os 
produtos tenham sido submetidos;

Or. es

Justificação

Os produtos fitossanitários são objeto de regulação específica noutros regulamentos. 
Recorde-se o recurso de anulação interposto pelo Governo espanhol perante o Tribunal do 
Luxemburgo devido a um assunto desta natureza.

Alteração 1251
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de embalagem, 
marcação, acondicionamento, ano de 
colheita e utilização de menções 
específicas;

d) Apresentação, denominações de venda, 
rotulagem ligada a normas de 
comercialização obrigatórias, embalagem, 
regras a aplicar aos centros de embalagem, 
marcação, acondicionamento, ano de 
colheita e utilização de menções 
específicas; as normas de comercialização 
podem não exigir a menção aos 
tratamentos fitossanitários aplicados aos 
produtos;

Or. pt

Alteração 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Critérios como a apresentação, a 
consistência, a conformação e as 
características do produto;

e) Critérios como a apresentação, a 
consistência, a conformação e as 
características do produto e o teor em 
água;

Or. es

Alteração 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Substâncias específicas utilizadas na 
produção, ou componentes ou 
ingredientes, incluindo a sua composição 
quantitativa, pureza e identificação;

Suprimido

Or. es

Alteração 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Tipos de agricultura e métodos de 
produção, incluindo práticas enológicas e 
regras administrativas conexas, e sistemas 
operativos;

g) Tipos de agricultura e métodos de 
produção;

Or. es

Alteração 1255
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Tipos de agricultura e métodos de 
produção, incluindo práticas enológicas e 
regras administrativas conexas, e sistemas 
operativos;

g) Tipos de agricultura e métodos de 
produção, incluindo sistemas agronómicos 
e avançados de produção sustentável, e 
práticas enológicas e regras administrativas 
conexas, e sistemas operativos;

Or. fr
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Alteração 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Métodos de conservação e temperatura; i) Frequência da recolha, entrega, 
conservação e tratamento, métodos de 
conservação e temperatura, armazenagem 
e transporte;

Or. es

Alteração 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Local de produção e/ou origem; j) Local de produção agrícola. Não 
obstante, os produtos do setor frutícola e 
hortícola destinados a serem vendidos 
frescos ao consumidor devem ostentar a 
menção do país de origem;

Or. es

Alteração 1258
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Impacto na conservação da 
diversidade genética e a sua utilização 
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sustentável;

Or. fr

Alteração 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Frequência da recolha, entrega, 
conservação e tratamento;

Suprimido

Or. es

Alteração 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Identificação ou registo do produtor 
e/ou das instalações industriais nas quais 
o produto foi preparado ou transformado;

Suprimido

Or. es

Alteração 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea m)
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Texto da Comissão Alteração

m) Teor de água; Suprimido

Or. es

Alteração 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) Documentos comerciais, documentos 
de acompanhamento e registos a manter;

Suprimido

Or. es

Alteração 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) Armazenagem e transporte; Suprimido

Or. es

Alteração 1264
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea q)
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Texto da Comissão Alteração

q) Armazenagem e transporte; q) Armazenagem e distância do transporte;

Or. fr

Alteração 1265
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

r) Processos de certificação; Suprimido

Or. de

Alteração 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

r) Processos de certificação; Suprimido

Or. es

Alteração 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

t) Prazos. Suprimido
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Or. es

Alteração 1268
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Article 59 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso do setor dos produtos 
frutícolas e hortícolas, as normas de 
comercialização a que se refere o n.º 1 
dizem respeito, nomeadamente, aos 
seguintes aspetos: qualidade, 
classificação em categorias, peso, 
dimensões, acondicionamento, 
embalagem, armazenagem, transporte, 
apresentação, comercialização, origem e, 
eventualmente, rotulagem.

Or. en

Alteração 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As normas de comercialização por 
setores ou produtos adotadas nos termos do 
n.º 1 são estabelecidas sem prejuízo do
título IV do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)733] relativo aos sistemas de 
qualidade dos produtos agrícolas e têm em 
conta:

3. As normas de comercialização por 
setores ou produtos adotadas nos termos do 
n.º 1 são estabelecidas sem prejuízo dos 
requisitos relativos às menções reservadas 
facultativas a que se referem os artigos 
67.º-A a 67.º-D e às menções de qualidade 
definidas no título IV do Regulamento 
(UE) n.º [COM(2010)733] relativo aos 
sistemas de qualidade dos produtos 
agrícolas e têm em conta:

Or. es
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Justificação

Propõe-se uma redação alternativa, que conjuga as propostas do relator e da Comissão, 
para efeitos de clareza e de segurança jurídica no que se refere também às menções 
facultativas de qualidade aplicáveis num âmbito diferente. 

Alteração 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos;

Or. de

Alteração 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os métodos utilizados na determinação 
das características físicas, químicas e 
organoléticas dos produtos;

Suprimido

Or. de

Alteração 1272
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)



AM\909520PT.doc 89/176 PE494.486v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, 
incluindo o local de produção, a 
estabelecer caso a caso ao nível 
geográfico adequado;

Suprimido

Or. en

Justificação

A questão da indicação do «local de produção» no rótulo deve ser abordada no contexto do 
Regulamento relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios e não do Regulamento «OCM única».

Alteração 1273
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, 
incluindo o local de produção, a 
estabelecer caso a caso ao nível 
geográfico adequado;

Suprimido

Or. en

Alteração 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, 
fornecendo a indicação do local de 
produção;

Or. it

Alteração 1275
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos;

Or. en

Justificação

As normas de comercialização incidem sobre vários aspetos, não sendo necessário fazer uma 
referência particular à rotulagem do «local de produção». Essa referência deve, por 
conseguinte, ser suprimida do artigo 59.º, n.º 3, alínea c).

Alteração 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos;
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o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

Or. en

Alteração 1277
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
os sistemas de produção utilizados e o 
local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

Or. fr

Alteração 1278
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado; em 
especial, para as frutas e produtos 
hortícolas e as frutas e os produtos 
hortícolas transformados, também a 
indicação do país de origem, a categoria 
e, se for caso disso, a variedade (ou o tipo 
comercial) do produto.

Or. it
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Alteração 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

c) O interesse dos produtores em 
comunicarem as características do 
produto e características relativas à sua 
obtenção, bem como o interesse dos 
consumidores em receberem informações 
adequadas e transparentes sobre os 
produtos, incluindo o local de produção
agrícola, a estabelecer caso a caso ao nível 
geográfico adequado, evitando encargos 
administrativos elevados;

Or. es

Justificação

No que respeita à determinação da origem agrícola dos produtos, há que ter em conta o 
interesse dos produtores em comunicar os aspetos distintivos da produção, além das 
exigências dos consumidores a esse respeito.

Alteração 1280
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado;

c) O interesse dos consumidores em 
receberem informações adequadas e 
transparentes sobre os produtos, incluindo 
o local de produção, a estabelecer caso a 
caso ao nível geográfico adequado; em 
especial, para as frutas e os produtos 
hortícolas e as frutas e os produtos 
hortícolas transformados, também a 
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indicação do país de origem, a categoria 
e, se for caso disso, a variedade (ou o tipo 
comercial) do produto.

Or. it

Alteração 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Para efeitos do presente 
regulamento, entende-se como «local de 
origem agrícola» o local onde tenham tido 
lugar as principais atividades agrícolas ou 
pecuárias ligadas ao género alimentício 
em causa, incluindo a criação e a 
manutenção dos animais, a colheita ou, se 
for caso disso, o local onde se situava a 
exploração de origem do produto;

Or. es

Alteração 1282
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os métodos utilizados na determinação 
das características físicas, químicas e 
organolépticas dos produtos;

d) Os métodos utilizados na determinação 
das características físicas, químicas,
agronómicas e organolépticas dos 
produtos;

Or. fr
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Alteração 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As recomendações de normas adotadas 
por organismos internacionais.

e) As recomendações de normas adotadas 
pelos organismos internacionais constantes 
do anexo V;

Or. it

Alteração 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Tem em conta o risco potencial de os 
consumidores serem induzidos em erro 
devido às suas expetativas e perceções, 
atendendo à disponibilidade e viabilidade 
dos meios de informação para excluir tais 
riscos;

Or. it

Alteração 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O local de produção referido no n.º 
3, alínea c), supra é o local de cultivo ou 
de criação, ou seja, o país de origem do 
produto agrícola não transformado ou 
utilizado na preparação ou produção de 
um alimento.

Or. it

Alteração 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As normas de comercialização 
referidas no n º 1, bem como qualquer 
norma de comercialização aplicável às 
frutas e legumes ou às frutas e aos 
produtos hortícolas transformados, é 
aplicável em todas as fases de 
comercialização, incluindo a importação e 
exportação, salvo disposição em contrário 
da Comissão.

Or. pt

Alteração 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O detentor dos produtos do setor das 
frutas e legumes e frutas e produtos 
hortícolas transformados, abrangidos por 
normas de comercialização, não pode 
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exibir, oferecer para venda, ou entregar 
para venda, ou comercializar de qualquer 
forma no interior da Comunidade, exceto 
em conformidade com essas normas. O 
detentor é responsável por garantir essa 
conformidade.

Or. pt

Alteração 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Sem prejuízo de quaisquer 
disposições específicas que possam ser 
adotadas pela Comissão, nomeadamente 
sobre a aplicação coerente nos Estados-
Membros dos controlos de conformidade, 
os Estados-Membros, no que respeita ao 
setor das frutas e legumes e frutas e 
produtos hortícolas transformados, 
verifica seletivamente, com base numa 
análise de risco, se os produtos em causa 
são conformes com as respetivas normas 
de comercialização. Essas verificações 
devem centrar-se no ponto de expedição 
das áreas de produção, quando os 
produtos são embalados ou carregados. 
Para os produtos provenientes de países 
terceiros, os controlos serão efetuados 
antes da introdução em livre circulação.

Or. pt

Alteração 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 59-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º-A
Requisitos adicionais para a 

comercialização dos produtos do setor das 
frutas e produtos hortícolas

1. Os produtos do setor frutícola e 
hortícola destinados a serem vendidos 
frescos ao consumidor devem ostentar a 
menção do país de origem; As normas de 
comercialização referidas nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 56.º e as outras normas de 
comercialização aplicáveis ao setor 
frutícola e hortícola e ao setor dos 
produtos frutícolas e hortícolas 
transformados aplicam-se em todos os 
estádios da comercialização, incluindo a 
importação e a exportação, salvo 
disposição em contrário da Comissão.
2. As normas de comercialização referidas 
no n.º 21 e as outras normas de 
comercialização aplicáveis ao setor 
frutícola e hortícola e ao setor dos 
produtos frutícolas e hortícolas 
transformados aplicam-se em todos os 
estádios da comercialização, incluindo a 
importação e a exportação, salvo 
disposição em contrário da Comissão.
3. O detentor dos produtos do setor 
frutícola e hortícola e do setor dos 
produtos frutícolas e hortícolas 
transformados abrangidos pelas normas 
de comercialização só pode expor, pôr à 
venda, vender, entregar ou comercializar 
esses produtos de qualquer outra forma 
na Comunidade, se estiverem em 
conformidade com as referidas normas, 
cabendo-lhe garantir essa conformidade.
4. Sem prejuízo de quaisquer disposições 
específicas que possam ser adotadas pela 
Comissão, designadamente no respeitante 
à aplicação coerente nos 
Estados-Membros das verificações de 
conformidade, os Estados-Membros 
verificam seletivamente, com base numa 
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análise de riscos, a conformidade dos 
produtos do setor frutícola e hortícola e 
do setor dos produtos frutícolas e 
hortícolas transformados com as 
respetivas normas de comercialização. 
Essas verificações devem centrar-se nos 
estádios anteriores à expedição das zonas 
de produção, no momento do 
acondicionamento ou do carregamento 
dos produtos. Para os produtos 
provenientes de países terceiros, os 
controlos são efetuados antes da 
introdução em livre prática.

Or. es

Justificação

É restabelecido o texto que figurava na proposta da Comissão sobre normas de 
comercialização mas que desapareceu da proposta de modificação da OCM única.

Alteração 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º-A
Certificação do lúpulo

1. Os produtos do setor do lúpulo, 
colhidos ou elaborados na Comunidade, 
são submetidos a um procedimento de 
certificação.
2. O certificado só pode ser emitido para 
os produtos que apresentem 
características qualitativas mínimas 
adequadas para um determinado estádio 
da comercialização. No caso do lúpulo em 
pó, do lúpulo em pó rico em lupulina, do 
extrato de lúpulo e da mistura de lúpulo, o 
certificado só pode ser emitido se o teor de 
ácido alfa destes produtos não for inferior 
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ao do lúpulo a partir do qual foram 
elaborados.
3. O certificado deve mencionar, pelo 
menos:
a) o local ou os locais de produção do 
lúpulo;
b) o ano ou os anos de colheita;
c) a(s) variedade(s).
4. Os produtos do setor do lúpulo só 
podem ser comercializados ou exportados 
se tiver sido emitido o certificado previsto 
nos n.os 1, 2 e 3.
No caso de produtos importados do setor 
do lúpulo, o atestado previsto no artigo 
128.º-A, n.º 2, é reconhecido como 
equivalente ao certificado.
5. A Comissão pode adotar medidas 
derrogatórias ao disposto no n.º 4:
a) com vista a satisfazer as exigências 
comerciais de certos países terceiros;
Ou
b) para produtos destinados a utilizações 
especiais.
As medidas previstas no primeiro 
parágrafo devem:
a) não prejudicar o escoamento normal 
dos produtos para os quais tenha sido 
emitido o certificado;
b) ser acompanhadas de garantias que 
evitem qualquer confusão com os 
referidos produtos.

Or. de

Alteração 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 59-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º-A
Normas de comercialização das frutas e 
dos produtos hortícolas
1. A Comissão pode estabelecer normas de 
comercialização para um ou mais 
produtos dos seguintes setores:
a) Frutas e produtos hortícolas;
b) Frutas e produtos hortícolas 
transformados;
2. As normas referidas no n.º 1:
a) São estabelecidas tendo em conta, 
designadamente:
i) As especificidades dos produtos em 
causa;
ii) A necessidade de assegurar as 
condições de um escoamento harmonioso 
desses produtos no mercado;
iii) O interesse dos consumidores em 
receberem uma informação adequada e 
transparente sobre os produtos, incluindo, 
em especial, os produtos do setor dos 
produtos frutícolas e hortícolas e do setor 
dos produtos frutícolas e hortícolas 
transformados, no que se refere ao 
respetivo país de origem, categoria e, se 
for caso disso, variedade (ou tipo 
comercial);
iv) No que se refere ao setor dos produtos 
frutícolas e hortícolas e ao setor dos 
produtos frutícolas e hortícolas 
transformados, as normas e 
recomendações adotadas pela Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas (UNECE).
b) Podem, nomeadamente, incidir na 
qualidade, classificação em categorias, 
peso, calibragem, embalagem, 
acondicionamento, armazenagem, 
transporte, apresentação, 
comercialização, origem e rotulagem.
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3. Salvo disposição em contrário adotada 
pela Comissão em conformidade com os 
critérios referidos na alínea a) do n.º 2, os 
produtos para os quais tenham sido 
estabelecidas normas de comercialização
só podem ser comercializados na União se 
respeitarem essas normas.
Sem prejuízo de quaisquer disposições 
específicas que possam ser adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 87.º, os 
Estados-Membros verificam a 
conformidade dos produtos com essas 
normas e aplicam as sanções adequadas.
Requisitos adicionais para a 
comercialização dos produtos do setor dos 
produtos frutícolas e hortícolas.
1. Os produtos do setor dos produtos 
frutícolas e hortícolas que se destinem a 
ser vendidos em estado fresco ao 
consumidor só podem ser comercializados 
se forem de qualidade sã, leal e 
comercializável, e se o país de origem for 
indicado.
2. As normas de comercialização a que se 
referem o n.º 1 do presente artigo, e o 
artigo 113.º, n.º 1, alíneas b) e c) são 
aplicáveis em todos os estádios da 
comercialização, incluindo a importação e 
a exportação, salvo disposição em 
contrário da Comissão.
3. O detentor de produtos do setor 
frutícola e hortícola e do setor dos 
produtos frutícolas e hortícolas 
transformados abrangidos pelas normas 
de comercialização adotadas só pode 
expor, pôr à venda, vender, entregar ou 
comercializar esses produtos de qualquer 
outra forma na União, se estiverem em 
conformidade com as referidas normas, 
cabendo-lhe garantir essa conformidade.
4. Além do disposto no artigo 113.º, n.º 3, 
segundo parágrafo e sem prejuízo de 
quaisquer disposições específicas que 
possam ser aprovadas pela Comissão nos 
termos do artigo 87.º, designadamente no 
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respeitante à aplicação coerente nos 
Estados-Membros dos controlos de 
conformidade, os Estados-Membros 
controlam seletivamente, com base numa 
análise de riscos, a conformidade dos 
produtos do setor frutícola e hortícola e 
do setor dos produtos frutícolas e 
hortícolas transformados com as 
respetivas normas de comercialização. 
Essas verificações devem centrar-se nos 
estádios anteriores à expedição das zonas 
de produção, no momento do 
acondicionamento ou do carregamento 
dos produtos. Para os produtos 
provenientes de países terceiros, os 
controlos são efetuados antes da 
introdução em livre prática.

Or. en

Alteração 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 60 – título

Texto da Comissão Alteração

Definições, designações e denominações 
de venda respeitantes a determinados 
setores e produtos

Definições, designações, denominações de 
venda e outras disposições elementares 
respeitantes a determinados setores e 
produtos

Or. es

Justificação

Visto que os anexos contemplam outras disposições além das definições e denominações de 
venda, como a classificação, o título deve refletir um âmbito mais vasto.

Alteração 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 60 – título

Texto da Comissão Alteração

Definições, designações e denominações 
de venda respeitantes a determinados 
setores e produtos

Definições, designações e denominações 
de venda e outras disposições elementares 
respeitantes a determinados setores e 
produtos

Or. es

Justificação

Visto que os anexos contemplam outras disposições além das definições e denominações de 
venda, como a classificação, o título deve refletir um âmbito mais vasto.

Alteração 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Carne de aves de capoeira; e) Carne de aves de capoeira e ovos.

Or. es

Alteração 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
adaptação a novas exigências dos 
consumidores, bem como o progresso 
técnico, e a fim de evitar criar obstáculos 
à inovação dos produtos, a Comissão fica 

Suprimido



PE494.486v01-00 104/176 AM\909520PT.doc

PT

habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita a alterações, derrogações ou 
isenções das definições e denominações 
de venda previstas no anexo VI.

Or. de

Alteração 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
adaptação a novas exigências dos 
consumidores, bem como o progresso 
técnico, e a fim de evitar criar obstáculos 
à inovação dos produtos, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita a alterações, derrogações ou 
isenções das definições e denominações 
de venda previstas no anexo VI.

Suprimido

Or. it

Alteração 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
adaptação a novas exigências dos 
consumidores, bem como o progresso 
técnico, e a fim de evitar criar obstáculos 

Suprimido
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à inovação dos produtos, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita a alterações, derrogações ou 
isenções das definições e denominações 
de venda previstas no anexo VI.

Or. es

Alteração 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de criar segurança 
relativamente aos métodos de produção de 
vinho com teor alcoólico reduzido ou sem 
álcool, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 160.º, relativos às práticas 
enológicas autorizadas para a produção 
de vinho de teor alcoólico reduzido ou 
sem álcool ao abrigo do anexo VI, parte 
II, ponto 1, alíneas a) e b).

Or. en

Justificação

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.
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Alteração 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as especificidades de cada 
setor, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º no que respeita a uma 
tolerância, para cada norma, fora da qual 
todo o lote de produtos é considerado em 
infração da norma.

Tendo em conta as especificidades de cada 
setor, é possível adotar um procedimento 
ordinário no que respeita a uma tolerância, 
para cada norma, fora da qual todo o lote 
de produtos é considerado em infração da 
norma.

Or. it

Alteração 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título excecional ou no caso de crises de 
mercado e por um período de tempo 
limitado, a Comissão pode adotar atos 
delegados no que respeita a uma 
tolerância, para cada norma, fora da qual 
todo o lote de produtos é considerado em 
infração da norma.

Or. it

Alteração 1301
Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na produção e conservação na União dos 
produtos enumerados no anexo VI, parte II, 
apenas podem ser utilizadas as práticas 
enológicas autorizadas em conformidade 
com o anexo VII e previstas nos 
artigos 59.º, n.º 2, alínea g), e 65.º, n.ºs 2 e 
3.

Na produção e conservação na União dos 
produtos enumerados no anexo VI, parte II, 
apenas podem ser utilizadas as práticas 
enológicas autorizadas em conformidade 
com o anexo VII e previstas no n.º 2 e no 
artigo 65.º, n.ºs 2 e 3.

Or. fr

Alteração 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na produção e conservação na União dos 
produtos enumerados no anexo VI, parte II, 
apenas podem ser utilizadas as práticas 
enológicas autorizadas em conformidade 
com o anexo VII e previstas nos 
artigos 59.º, n.º 2, alínea g), e 65.º, n.os 2 e 
3.

Na produção e conservação na União dos 
produtos enumerados no anexo VI, parte II, 
apenas podem ser utilizadas as práticas 
enológicas autorizadas em conformidade 
com o anexo VII e previstas nos artigos 
68.º, alínea h) e 65.º, n.os 2 e 3.

Or. es

Justificação

A autorização de práticas enológicas deve ser feita por meio de atos de execução e não de 
atos delegados. Propõe-se, por conseguinte, a sua eliminação deste número e a sua 
incorporação no artigo 68.º alínea h).

Alteração 1303
Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea c) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estes produtos não comercializáveis são 
destruídos. Todavia, os Estados-Membros 
podem autorizar que certos produtos, 
cujas características estabelecerão, sejam 
utilizados em destilarias, em vinagreiras 
ou com fins industriais.

Or. fr

Justificação

As disposições relativas à destruição dos vinhos que não são conformes são elementos 
essenciais, devendo, pois, ser previstos no ato de base.

Alteração 1304
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao autorizar as práticas enológicas 
referidas no artigo 59.º, n.º 2, alínea g), a 
Comissão:

2. Ao apresentar propostas no intuito de 
autorizar práticas enológicas referidas no 
n.º 1, a Comissão:

Or. fr

Alteração 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao autorizar as práticas enológicas 
referidas no artigo 59.º, n.º 2, alínea g), a 

2. Ao autorizarem-se as práticas 
enológicas referidas no artigo 68.º, alínea 
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Comissão: h)

Or. es

Justificação

A autorização de práticas enológicas deve ser feita por meio de atos de execução e não de 
atos delegados. Propõe-se, por conseguinte, a sua eliminação deste número e a sua 
incorporação no artigo 68.º alínea h).

Alteração 1306
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Baseia-se nas práticas enológicas e nos
métodos de análise recomendados e 
publicados pela OIV, bem como nos
resultados da utilização experimental de 
práticas enológicas ainda não autorizadas;

a) Tem em conta as práticas enológicas e 
os métodos de análise recomendados e 
publicados pela OIV, bem como os 
resultados da utilização experimental de 
práticas enológicas ainda não autorizadas;

Or. en

Alteração 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, se necessário, por 
meio de atos de execução, os métodos 
referidos no artigo 59.º, n.º 3, alínea d), 
para os produtos enumerados no anexo 
VI, parte II. Esses métodos devem basear-
se em métodos pertinentes recomendados e 
publicados pela OIV, a não ser que sejam 
ineficazes ou inadequados para alcançar o 
objetivo legítimo pretendido. Esse ato de 
execução é adotado em conformidade com 

Os métodos de análise a utilizar para 
determinar a composição dos produtos do 
setor vitivinícola e as regras a seguir para 
averiguar se esses produtos foram objeto 
de tratamentos contrários às práticas 
enológicas autorizadas são aceites em 
conformidade com o artigo 43.º, n.º 2, do 
Tratado. Esses métodos e regras devem 
basear-se nas recomendações pertinentes 
da OIV, a não ser que sejam ineficazes ou 
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o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

inadequados para alcançar o objetivo da 
União.

Or. de

Justificação

A alteração ao n.º 3 é necessária, dado que, nos artigos 58.º/59.º, o vinho fica dispensado das 
normas de comercialização. Por este motivo, dever-se-ia voltar a definir os métodos de 
análise e as regras.

Alteração 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, se necessário, por 
meio de atos de execução, os métodos 
referidos no artigo 59.º, n.º 3, alínea d), 
para os produtos enumerados no anexo VI, 
parte II. Esses métodos devem basear-se 
em métodos pertinentes recomendados e 
publicados pela OIV, a não ser que sejam 
ineficazes ou inadequados para alcançar o 
objetivo legítimo pretendido. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Em conformidade com o artigo 43.º, n.º 2, 
do Tratado, são adotados os métodos 
referidos no artigo 59.º, n.º 3, alínea d), 
para os produtos enumerados no anexo VI, 
parte II. Esses métodos devem basear-se 
em métodos pertinentes recomendados e 
publicados pela OIV, a não ser que sejam 
ineficazes ou inadequados para alcançar o 
objetivo legítimo pretendido.

Or. it

Alteração 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 64-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 64.º-A
Certificação do lúpulo

1. Os produtos do setor do lúpulo, 
colhidos ou elaborados na União, são 
submetidos a um procedimento de 
certificação.
2. O certificado só pode ser emitido para 
os produtos que apresentem 
características qualitativas mínimas 
adequadas para um determinado estádio 
da comercialização. No caso do lúpulo em 
pó, do lúpulo em pó rico em lupulina, do 
extrato de lúpulo e da mistura de lúpulo, o 
certificado só pode ser emitido se o teor de 
ácido alfa desses produtos não for inferior 
ao do lúpulo a partir do qual foram 
elaborados.
3. O certificado deve mencionar, pelo 
menos:
a) O local de produção do lúpulo;
b) O ano de colheita;
c) A(s) variedade(s).
4. Os produtos do setor do lúpulo só 
podem ser comercializados ou exportados 
se tiver sido emitido o certificado referido 
nos n.°s 1, 2 e 3.
No caso de produtos do setor do lúpulo 
importados, o atestado previsto no artigo 
129.º-A, n.º 2, é reconhecido como 
equivalente ao certificado.
5. Podem ser adotadas pela Comissão 
medidas derrogatórias do disposto no 
n.º 4:
a) Com vista a satisfazer as exigências 
comerciais de certos países terceiros; ou
b) Para produtos destinados a utilizações 
especiais.
As medidas referidas no parágrafo 
anterior:
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a) São adotadas por meio de atos de 
execução, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2;
b) Não devem prejudicar a 
comercialização normal dos produtos 
para os quais tenha sido emitido o 
certificado;
c) Devem ser acompanhadas de garantias 
que evitem qualquer confusão com os 
referidos produtos.

Or. es

Justificação

Não se afigura razoável suprimir esta disposição (que corresponde ao artigo 117.º do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 em vigor), pois isso seria prejudicial para a qualidade do 
lúpulo produzido na União. Além disso, dada a tendência da União Europeia para promover 
sistemas de certificação da qualidade, não se entende por que motivo neste setor se pretende 
eliminar o mecanismo de certificação que já está implementado. 

Alteração 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 64.º-A
Certificação do lúpulo

1. Os produtos do setor do lúpulo, 
colhidos ou elaborados na União, são 
submetidos a um procedimento de 
certificação.
2. O certificado só pode ser emitido para 
os produtos que apresentem 
características qualitativas mínimas 
adequadas para um determinado estádio 
da comercialização. No caso do lúpulo em 
pó, do lúpulo em pó rico em lupulina, do 
extrato de lúpulo e da mistura de lúpulo, o 
certificado só pode ser emitido se o teor de 
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ácido alfa desses produtos não for inferior 
ao do lúpulo a partir do qual foram 
elaborados.
3. O certificado deve mencionar, pelo 
menos:
a) O local de produção do lúpulo;
b) O ano de colheita;
c) A(s) variedade(s).
4. Os produtos do setor do lúpulo só 
podem ser comercializados ou exportados 
se tiver sido emitido o certificado referido 
nos n.ºs 1, 2 e 3.
No caso de produtos do setor do lúpulo 
importados, o atestado previsto no artigo 
129.º-A, n.º 2, é reconhecido como 
equivalente ao certificado.
5. Podem ser adotadas pela Comissão 
medidas derrogatórias do disposto no 
n.º 4:
a) Com vista a satisfazer as exigências 
comerciais de certos países terceiros; ou
b) Para produtos destinados a utilizações 
especiais.
As medidas referidas no parágrafo 
anterior:
a) São adotadas por meio de atos de 
execução, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2;
b) Não devem prejudicar a 
comercialização normal dos produtos 
para os quais tenha sido emitido o 
certificado;
c) Devem ser acompanhadas de garantias 
que evitem qualquer confusão com os 
referidos produtos.

Or. es

Justificação

Não se afigura razoável suprimir esta disposição (que corresponde ao artigo 117.º do 
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Regulamento (CE) n.º 1234/2007 em vigor), pois isso seria prejudicial para a qualidade do 
lúpulo produzido na União. Além disso, dada a tendência da União Europeia para promover 
sistemas de certificação da qualidade, não se entende por que motivo neste setor se pretende 
eliminar o mecanismo de certificação já implementado graças à disposição. 

Alteração 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem permitir a 
utilização experimental de práticas 
enológicas não autorizadas, em 
conformidade com condições 
especificadas pela Comissão por meio de 
atos delegados a adotar nos termos do n.º 
4.

3. Os Estados-Membros podem permitir a 
utilização experimental de práticas 
enológicas não autorizadas.

Or. it

Alteração 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de
definir as condições em que os produtos 
importados são considerados como tendo 
um nível equivalente de conformidade com 
as normas de comercialização da União, 

Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, assegurando que 
os consumidores não sejam induzidos em 
erro devido às suas expectativas e 
perceções, é possível definir, por meio de 
um procedimento ordinário, as condições 
em que os produtos importados são 
considerados como tendo um nível 
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bem como as condições que permitem 
derrogações do artigo 58.º, e determinar as 
regras relativas à aplicação das normas de 
comercialização aos produtos exportados 
da União.

equivalente de conformidade com as 
normas de comercialização da União, bem 
como as condições que permitem 
derrogações do artigo 58.º, e é possível 
determinar as regras relativas à aplicação 
das normas de comercialização aos 
produtos exportados da União.

Or. it

Alteração 1313
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as especificidades do
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
definir as condições em que os produtos 
importados são considerados como tendo 
um nível equivalente de conformidade com 
as normas de comercialização da União, 
bem como as condições que permitem 
derrogações do artigo 58.º, e determinar as 
regras relativas à aplicação das normas de 
comercialização aos produtos exportados 
da União.

Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
definir as condições em que os produtos 
importados são considerados como tendo 
um nível equivalente de conformidade com 
as normas de comercialização da União e 
determinar as regras relativas à aplicação 
das normas de comercialização aos 
produtos exportados da União.

Or. en

Justificação

Não devem ser concedidas derrogações no que respeita ao requisito de conformidade dos 
produtos com as normas de comercialização da UE existentes. Isto é consentâneo com o 
artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002, que determina as normas gerais da legislação 
alimentar, nos termos do qual os alimentos para animais e para consumo humano importados 
– para venda no mercado da União – devem ser conformes com os pertinentes requisitos 
previstos na legislação alimentar ou com condições reconhecidas pela União como sendo, 
pelo menos, equivalentes.
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Alteração 1314
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
definir as condições em que os produtos 
importados são considerados como tendo 
um nível equivalente de conformidade com 
as normas de comercialização da União, 
bem como as condições que permitem 
derrogações do artigo 58.º, e determinar as 
regras relativas à aplicação das normas 
de comercialização aos produtos 
exportados da União.

Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
definir as condições em que os produtos 
importados são considerados como tendo 
um nível equivalente de conformidade com 
as normas de comercialização da União, 
bem como as condições que permitem 
derrogações do artigo 58.º.

Or. en

Justificação

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market. 
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Alteração 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário de 
acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado, os produtos a que 
se refere o presente artigo, n.º 1, são 
produzidos em conformidade com práticas 
enológicas recomendadas e publicadas 
pela OIV, ou autorizadas pela União nos 
termos do presente regulamento.

2. Salvo disposição em contrário de 
acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado, os produtos a que 
se refere o presente artigo, n.º 1, são 
produzidos em conformidade com práticas 
enológicas autorizadas pela União nos 
termos do presente regulamento.

Or. de

Justificação

A supressão é necessária, porque este regime poderia resultar na discriminação dos 
produtores da União se estiverem previstos procedimentos da União mais rigorosos do que 
os recomendados pela OIV.

Alteração 1316
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário de 
acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado, os produtos a que 
se refere o presente artigo, n.º 1, são 
produzidos em conformidade com práticas 
enológicas recomendadas e publicadas 
pela OIV, ou autorizadas pela União nos 
termos do presente regulamento.

2. Salvo disposição em contrário de 
acordos celebrados nos termos do 
artigo 218.º do Tratado, os produtos a que 
se refere o presente artigo, n.º 1, são 
produzidos em conformidade com práticas 
enológicas autorizadas pela União nos 
termos do presente regulamento.

Podem ser adotadas derrogações do n.º 1 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 62.º, nº 2.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir aos produtores da União um tratamento equitativo em relação aos seus 
concorrentes de países terceiros, os vinhos importados devem, em termos gerais, respeitar as 
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práticas enológicas autorizadas na União. Podem ser adotadas derrogações em 
conformidade com o procedimento previsto no artigo 62.º para a autorização de práticas 
enológicas. 

Alteração 1317
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Podem ser adotadas derrogações, nos 
termos do artigo 43.º, n.º 2, do Tratado, às 
disposições do n.º 2 relativas aos produtos 
importados.

Or. en

Alteração 1318
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias no 
que respeita à presente secção, 
nomeadamente:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 1319
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias no 
que respeita à presente secção, 
nomeadamente:

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias no 
que respeita à presente secção:

Or. de

Alteração 1320
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para aplicação da norma geral de 
comercialização;

Suprimido

Or. de

Alteração 1321
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para aplicação das definições e 
denominações de venda previstas no 
anexo VI;

Suprimido

Or. de

Alteração 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para aplicação das definições e 
denominações de venda previstas no anexo 
VI;

b) Para estabelecer normas relativas à
aplicação das definições e denominações 
de venda previstas no anexo VI;

Or. es

Justificação

A alteração proposta segue a linha da nossa proposta de alteração dos artigos 59.º, 62.º e 
65.º: estão em causa disposições de execução.

Alteração 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Para fixar o nível de tolerância; f) Para estabelecer normas relativas à 
fixação do nível de tolerância;

Or. es

Justificação

A alteração proposta segue a linha da nossa proposta de alteração dos artigos 59.º, 62.º e 
65.º: estão em causa disposições de execução.

Alteração 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Para aplicação do artigo 66.º. g) Para estabelecer normas relativas à 
aplicação do artigo 66.º.

Or. es

Justificação

A alteração proposta segue a linha da nossa proposta de alteração dos artigos 59.º, 62.º e 
65.º, visto estarem em causa disposições de execução.

Alteração 1325
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Para a aplicação das regras relativas 
à retirada do mercado e à destruição dos 
vinhos não conformes;

Or. fr

Alteração 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Para estabelecer normas relativas à 
aprovação de novas práticas enológicas, 
de misturas de mostos e de vinhos, 
incluindo as definições, a combinação e 
as restrições aplicáveis.

Or. es
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Justificação

A alteração proposta segue a linha da nossa proposta de alteração dos artigos 59.º, 62.º e 
65.º, visto estarem em causa disposições de execução.

Alteração 1327
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Para a aplicação das regras relativas 
à utilização experimental de práticas 
enológicas não autorizadas;

Or. fr

Alteração 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Para estabelecer normas relativas à 
detenção, circulação e utilização dos 
produtos obtidos das práticas enológicas 
experimentais a que se refere o artigo 
65.º.

Or. es

Justificação

A alteração proposta segue a linha da nossa proposta de alteração dos artigos 59.º, 62.º e 
65.º, visto estarem em causa disposições de execução.

Alteração 1329
Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) Para a aplicação das regras relativas 
às operações de enriquecimento, de 
desacidificação e de acidificação;

Or. fr

Justificação

O poder conferido à Comissão para adotar medidas de aplicação no domínio das práticas 
enológicas deve ser estabelecido. 

Alteração 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 68.º-A
Indicação obrigatória

1. É obrigatória a indicação do país de 
origem ou do local de proveniência do 
género alimentício no rótulo ou na 
documentação que o acompanha.
2. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício forem 
indicados e não forem os mesmos que os 
do seu ingrediente primário, deve indicar-
se:
a) O país de origem ou o local de 
proveniência do ingrediente primário em 
causa; ou
b) O país de origem ou o local de 
proveniência do ingrediente primário,
caso seja diferente do país de origem ou 
do local de proveniência do género 
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alimentício.

Or. es

Justificação

Devem ser tomadas as iniciativas necessárias para pôr em evidência e dar a conhecer aos 
consumidores as diferenças entre as exigências da legislação europeia sobre a produção de 
alimentos e a legislação dos países terceiros nesta matéria.

Alteração 1331
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 68.º-A
Poderes delegados

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º a fim de estabelecer:
a) a aplicação da norma geral de 
comercialização;
b) a aplicação das definições e 
denominações de venda previstas no 
anexo VI.

Or. de

Alteração 1332
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Gerir a oferta;
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Or. fr

Alteração 1333
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Reforçar as medidas avançadas de 
produção sustentável através das 
indicações e da rotulagem.

Or. fr

Alteração 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) «Denominação de origem»: o nome de 
uma região, de um local determinado ou, 
em casos excecionais e devidamente 
justificáveis, de um país, que serve para 
designar um produto referido no artigo 
69.º, n.º 1, que cumpre as seguintes 
exigências:

a) «Denominação de origem»: o nome de 
uma região, de um local determinado ou, 
em casos excecionais, de um país, que 
serve para designar um produto referido no 
artigo 69.º, n.º 1, que cumpre as seguintes 
exigências:

Or. es

Justificação

Discordamos do quadro atual, que confere um papel interpretativo à Comissão que não 
estava previsto anteriormente.

Alteração 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) o produto é obtido a partir de castas 
pertencentes à espécie Vitis vinifera;

iv) o produto é obtido a partir de castas 
pertencentes à espécie Vitis vinífera, ou 
provenientes de um cruzamento entre esta 
e outra espécie do género Vitis;

Or. en

Justificação

O vinho de castas híbridas deve igualmente ser apoiado devido à resistência destas castas às 
doenças.

Alteração 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O nome de casta e a referência 
geográfica;

Or. it

Alteração 1337
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O nome a proteger;

Or. it
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Alteração 1338
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma descrição do(s) vinho(s):
i) para vinhos com denominação de 
origem, as suas principais características 
analíticas e organoléticas;
ii) para vinhos com indicação geográfica, 
as suas principais características 
analíticas, bem como uma avaliação ou 
indicação das suas características 
organoléticas;

Or. it

Alteração 1339
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se for caso disso, as práticas 
enológicas específicas utilizadas para a 
elaboração do(s) vinho(s), bem como as 
restrições aplicáveis à sua elaboração;

Or. it

Alteração 1340
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) A demarcação da área geográfica em 
causa;

Or. it

Alteração 1341
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Os rendimentos máximos por 
hectare;

Or. it

Alteração 1342
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Uma indicação da(s) casta(s) de uva 
utilizadas para a obtenção do(s) vinho(s);

Or. it

Alteração 1343
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea d-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-D) Os elementos que justificam a 
relação referida no artigo 118.º-B, n.º 1, 
alínea a), subalínea i), ou, consoante o 
caso, no artigo 118.º-B, n.º 1, alínea b), 
subalínea i);

Or. it

Alteração 1344
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-E) As exigências aplicáveis, 
estabelecidas na legislação comunitária 
ou nacional ou, se for caso disso, 
previstas pelos Estados-Membros ou por 
uma organização de gestão da 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida, 
atendendo a que devem ser objetivas e não 
discriminatórias, e compatíveis com o 
direito comunitário;

Or. it

Alteração 1345
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea d-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-F) O nome e o endereço das autoridades 
ou organismos que verificam a 
observância das disposições do caderno de 
especificações, bem como as suas missões 
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específicas.

Or. it

Alteração 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem constar, pelo menos:
a) o nome a proteger;
b) uma descrição do(s) vinho(s):
i) para vinhos com denominação de 
origem, as suas principais características 
analíticas e organoléticas;
ii) para vinhos com indicação geográfica, 
as suas principais características 
analíticas, bem como uma avaliação ou 
indicação das suas características 
organoléticas;
c) se for caso disso, as práticas enológicas 
específicas utilizadas para a elaboração 
do(s) vinho(s), bem como as restrições 
aplicáveis à sua elaboração;
d) a demarcação da área geográfica em 
causa;
e) os rendimentos máximos por hectare;
f) uma indicação da ou das castas de uva 
de vinho a partir das quais o vinho é 
obtido;
g) os elementos que justificam a relação 
referida no artigo 70.º, n.º 1, alínea a), 
subalínea i);
h) as exigências aplicáveis, estabelecidas 
na legislação da União ou nacional, ou,
se for caso disso, previstas pelos 
Estados-Membros, por uma organização 
de gestão da denominação de origem 
protegida ou indicação geográfica 
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protegida, atendendo a que devem ser 
objetivas e não discriminatórias, e 
compatíveis com o direito da União;
i) o nome e o endereço das autoridades ou 
dos organismos que verificam a 
observância das disposições do caderno de 
especificações, bem como as suas missões 
específicas.

Or. de

Justificação

Trata-se da retoma do artigo 175.º, n.º 2, da proposta de regulamento (2010) 799, que alinha 
a OCM única com as disposições do Tratado de Lisboa. Prende-se com elementos essenciais 
que devem ser assimilados no ato de base.

Alteração 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Do mesmo devem constar, pelo menos:
a) O nome a proteger;
b) Uma descrição do(s) vinho(s):
i) para vinhos com denominação de 
origem, as suas principais características 
analíticas e organolépticas,
ii) para vinhos com indicação geográfica, 
as suas principais características 
analíticas, bem como uma avaliação,
ou indicação das suas características 
organolépticas,
c) Se for caso disso, as práticas enológicas 
específicas utilizadas para a elaboração 
do(s) vinho(s), bem como as restrições 
aplicáveis à sua elaboração;
d) A demarcação da área geográfica em 
causa;
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e) Os rendimentos máximos por hectare;
f) Uma indicação da(s) casta(s) de uva de 
vinho a partir das quais é obtido o vinho 
ou
os vinhos;
g) Uma justificação detalhada que 
confirme o vínculo;
h) As exigências aplicáveis, estabelecidas 
nas disposições comunitárias ou 
nacionais ou, quando assim o prevejam os 
Estados-Membros, por uma organização 
de gestão da denominação de origem 
protegida ou indicação geográfica 
protegida, atendendo a que devem ser 
objetivas e não discriminatórias, e 
compatíveis com a legislação 
comunitária;
i) O nome e o endereço das autoridades 
ou organismos que verificam a 
observância das disposições do caderno de 
especificações, bem como as suas missões 
específicas.

Or. es

Justificação

Em consonância com o Regulamento (CE) do Conselho e do Parlamento Europeu [*] 
relativo aos sistemas de qualidade, os requisitos mínimos do caderno de especificações 
devem constar do ato de base.

Alteração 1348
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Do mesmo devem constar, pelo menos:
a) O nome a proteger;
b) Uma descrição do(s) vinho(s):
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i) Para vinhos com denominação de 
origem, as suas principais características 
analíticas e organolépticas;
ii) Para vinhos com indicação geográfica, 
as suas principais características 
analíticas, bem como uma avaliação ou 
indicação das suas características 
organolépticas;
c) Se for caso disso, as práticas enológicas 
específicas utilizadas para a elaboração 
do(s) vinho(s), bem como as restrições 
aplicáveis à sua elaboração;
d) A demarcação da área geográfica em 
causa, estabelecida de modo 
pormenorizado, preciso e inequívoco;
e) Os rendimentos máximos por hectare;
f) Uma indicação da casta ou das castas 
de uva de vinho a partir das quais o vinho 
é obtido;
g) Os elementos que justificam a relação 
referida no artigo 70.º, n.º 1, alínea a), 
subalínea i), ou, consoante o caso, no 
artigo 70.º, n.º 1, alínea b), subalínea i);
h) As exigências aplicáveis, estabelecidas 
na legislação da União ou nacional, ou, 
se for caso disso, previstas pelos 
Estados-Membros ou por uma 
organização de gestão da denominação de 
origem protegida ou indicação geográfica 
protegida, atendendo a que devem ser 
objetivas e não discriminatórias, além de 
compatíveis com o direito da União;
i) O nome e o endereço das autoridades 
ou organismos que verificam a 
observância das disposições do caderno de 
especificações, bem como as suas missões 
específicas.

Or. fr

Justificação

O conteúdo do caderno de especificações relativo às denominações de origem é um elemento 
essencial que deve ser estabelecido no ato de base.
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Alteração 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Do caderno de especificações devem 
constar, pelo menos:
a) O nome a proteger;
b) Uma descrição do(s) vinho(s):
i) para vinhos com denominação de 
origem, as suas principais características 
analíticas e organolépticas,
ii) para vinhos com indicação geográfica, 
as suas principais características 
analíticas, bem como uma avaliação ou 
indicação das suas características 
organolépticas;
c) Se for caso disso, as práticas enológicas 
específicas utilizadas para a elaboração 
do(s) vinho(s), bem como as restrições 
aplicáveis à sua elaboração;
d) A demarcação da área geográfica em 
causa;
e) Os rendimentos máximos por hectare;
f) Uma indicação da(s) casta(s) de uva a 
partir das quais o vinho ou vinhos são 
obtidos;
g) Uma justificação detalhada que 
confirme o vínculo;
h) As exigências aplicáveis, nos termos do 
disposto na legislação da União ou 
nacional, ou, quando assim o prevejam os 
Estados-Membros, por uma organização 
de gestão da denominação de origem 
protegida ou indicação geográfica 
protegida, atendendo a que devem ser 
objetivas e não discriminatórias, e
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compatíveis com o direito da União;
i) O nome e o endereço das autoridades 
ou organismos que verificam a 
observância das disposições do caderno de 
especificações, bem como as suas missões 
específicas.

Or. es

Justificação

A Comissão propõe que sejam suprimidos os requisitos aplicáveis ao caderno de 
especificações a apresentar no processo do pedido de proteção e que constam atualmente do 
artigo 118.º-C, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1234/2007. Esses requisitos devem constar do 
ato de base, visto constituírem um elemento essencial da norma.

Alteração 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O caderno de especificações deve 
incluir, pelo menos, o seguinte:
a) O nome a proteger;
b) Uma descrição do(s) vinho(s):
i) para vinhos com denominação de 
origem, as suas principais características 
analíticas e organoléticas;
ii) para vinhos com indicação geográfica, 
as suas principais características 
analíticas, bem como uma avaliação ou 
indicação das suas características 
organoléticas;
c) Se for caso disso, as práticas enológicas 
específicas utilizadas para a elaboração 
do(s) vinho(s), bem como as restrições 
aplicáveis à sua elaboração;
d) A demarcação da área geográfica em 
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causa;
e) Os rendimentos máximos por hectare;
f) Uma indicação da(s) casta(s) de uva 
utilizadas para a obtenção do(s) vinho(s);
g) As exigências aplicáveis, estabelecidas 
na legislação comunitária ou nacional ou, 
se for caso disso, previstas pelos Estados-
Membros ou por uma organização de 
gestão da denominação de origem 
protegida ou indicação geográfica 
protegida, atendendo a que devem ser 
objetivas e não discriminatórias, e
compatíveis com o direito comunitário;
h) O nome e o endereço das autoridades 
ou organismos que verificam a 
observância das disposições do caderno de 
especificações, bem como as suas missões 
específicas.

Or. it

Alteração 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pedido de proteção é apresentado no 
Estado-Membro de cujo território deriva a 
denominação de origem ou indicação 
geográfica.
O Estado-Membro examina o pedido de 
proteção a fim de verificar se preenche as 
condições estabelecidas no presente 
capítulo.
O Estado-Membro lança um 
procedimento nacional, garantindo uma 
publicação adequada do pedido e 
prevendo um período de pelo menos dois 
meses a contar da data de publicação 
durante o qual qualquer pessoa singular 
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ou coletiva, com um interesse legítimo e 
estabelecida ou residente no seu território, 
pode opor-se à proteção proposta, 
mediante apresentação de uma 
declaração devidamente fundamentada ao 
Estado-Membro.

Or. es

Justificação

São restabelecidas no ato de base as disposições do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 que 
atualmente regula a matéria.

Alteração 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pedido de proteção é apresentado no 
Estado-Membro de cujo território deriva a 
denominação de origem ou indicação 
geográfica.
O Estado-Membro examina o pedido de 
proteção a fim de verificar se preenche as 
condições estabelecidas no presente 
capítulo.
O Estado-Membro lança um 
procedimento nacional, garantindo uma 
publicação adequada do pedido e 
prevendo um período de pelo menos dois 
meses a contar da data de publicação 
durante o qual qualquer pessoa singular 
ou coletiva, com um interesse legítimo e 
estabelecida ou residente no seu território, 
pode opor-se à proteção proposta, 
mediante apresentação de uma 
declaração devidamente fundamentada ao 
Estado-Membro.

Or. es
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Alteração 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pedido de proteção é apresentado no 
Estado-Membro de cujo território deriva a 
denominação de origem ou indicação 
geográfica.
O Estado-Membro examina o pedido de 
proteção a fim de verificar se preenche as 
condições estabelecidas na presente 
subsecção.
O Estado-Membro deve, por meio de um 
procedimento nacional, garantir a 
publicação adequada do pedido e prever 
um período de, pelo menos, dois meses, a 
contar da data de publicação, durante o 
qual qualquer pessoa singular ou coletiva 
com interesse legítimo e residente ou 
estabelecida no território do 
Estado-Membro pode opor-se à proteção 
proposta mediante a apresentação de uma 
declaração devidamente fundamentada ao 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que as exigências estão 
satisfeitas, o Estado-Membro lança um 
procedimento nacional que garanta uma 
publicação adequada do caderno de 

3. Se considerar que as exigências 
aplicáveis estão satisfeitas, o 
Estado-Membro:
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especificações, pelo menos, na Internet.
a) Publica o documento único e o caderno 
de especificações do produto, pelo menos, 
na Internet; e

b) Transmite à Comissão um pedido de 
proteção que contenha as seguintes 
informações:
i) o nome e o endereço do requerente,
ii) o documento único,
iii) uma declaração do Estado-Membro 
em que este considera que o pedido 
apresentado pelo requerente preenche as 
condições previstas no presente 
regulamento,
iv) a referência à publicação prevista na 
alínea a).

Or. es

Alteração 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que as exigências estão 
satisfeitas, o Estado-Membro lança um 
procedimento nacional que garanta uma 
publicação adequada do caderno de 
especificações, pelo menos, na Internet.

3. Se considerar que as exigências 
aplicáveis estão satisfeitas, o 
Estado-Membro:

a) Publica o documento único e o caderno 
de especificações do produto, pelo menos, 
na Internet; e
b) Transmite à Comissão um pedido de 
proteção que contenha as seguintes 
informações:
i) o nome e o endereço do requerente,
ii) o documento único,
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iii) uma declaração do Estado-Membro 
em que este considera que o pedido 
apresentado pelo requerente preenche as 
condições previstas no presente 
regulamento,
iv) referência à publicação prevista na 
alínea a).

Or. es

Justificação

As disposições específicas relativas ao procedimento nacional seriam estabelecidas por meio 
de atos delegados (artigo 86.º, n.º 4, alínea c)). Expressamos a nossa oposição a esse critério, 
em linha com a justificação que apresentámos em relação ao artigo 71.º. De qualquer modo, 
a verificar-se a supressão do ato de base, consideramos que os atos de execução são o 
instrumento jurídico mais adequado neste caso (aplicação uniforme em todos os 
Estados-Membros).

Alteração 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

a) Publica o documento único e o caderno 
de especificações, pelo menos, na 
Internet; e
b) Transmite à Comissão um pedido de 
proteção que contenha as seguintes 
informações:
i) o nome e o endereço do requerente;
ii) o documento único a que se refere o 
artigo 71.º, n.º 1, alínea d);
iii) uma declaração do Estado-Membro 
em que este considera que o pedido 
apresentado pelo requerente preenche as 
condições exigidas; e
iv) a referência da publicação prevista na 
alínea a).
As informações referidas no primeiro 
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parágrafo, alínea b), são transmitidas 
numa das línguas oficiais da União ou 
acompanhadas de uma tradução 
autenticada numa dessas línguas.

Or. de

Alteração 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um Estado-Membro não dispuser 
de legislação nacional em matéria de 
proteção de denominações de origem e de 
indicações geográficas, pode, a título 
transitório apenas, conferir, a nível 
nacional, proteção ao nome, de acordo 
com as condições do presente capítulo, 
com efeitos a partir do dia em que o 
pedido é apresentado à Comissão. Essa 
proteção nacional transitória cessa na 
data em que for decidido aceitar ou 
recusar o registo nos termos da presente 
subsecção.

Or. es

Alteração 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um Estado-Membro não dispuser 
de legislação nacional em matéria de 
proteção de denominações de origem e de 
indicações geográficas, pode, a título 
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transitório apenas, conferir, a nível 
nacional, proteção ao nome, de acordo 
com as condições do presente capítulo, 
com efeitos a partir do dia em que o 
pedido é apresentado à Comissão. Essa 
proteção nacional transitória cessa na 
data em que for decidido aceitar ou 
recusar o registo nos termos da presente 
subsecção.

Or. es

Justificação

As disposições específicas relativas ao procedimento nacional seriam estabelecidas por meio 
de atos delegados (artigo 86.º, n.º 4, alínea c)). Expressamos a nossa oposição a esse critério, 
em linha com a justificação que apresentámos em relação ao artigo 71.º. De qualquer modo, 
a verificar-se a supressão do ato de base, consideramos que os atos de execução são o 
instrumento jurídico mais adequado neste caso (aplicação uniforme em todos os 
Estados-Membros).

Alteração 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros introduzem as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao artigo 118.º-F do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 e ao 
presente artigo a partir de 1 de agosto de 
2009.

Or. de

Alteração 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Se um Estado-Membro não dispuser 
de legislação nacional em matéria de 
proteção de denominações de origem e de 
indicações geográficas, pode, a título 
transitório apenas, conferir, a nível 
nacional, proteção ao nome, de acordo 
com as condições da presente subsecção, 
com efeitos a partir do dia em que o 
pedido é apresentado à Comissão. Essa 
proteção nacional transitória cessa na 
data em que for decidido aceitar ou 
recusar o registo nos termos da presente 
subsecção.

Or. de

Alteração 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para impedir a 
utilização ilegal das denominações de 
origem protegidas e das indicações 
geográficas protegidas a que se refere o 
n.º 2.

Or. it

Alteração 1362
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A proteção de uma denominação de 
origem ou indicação geográfica aplica-se 
a todo o nome, incluindo os elementos 
que o constituem, desde que sejam eles 
próprios distintivos. Os elementos não 
distintivos ou genéricos de uma 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida não são 
protegidos.
O nome a proteger é registado apenas na 
língua ou línguas utilizadas para designar 
o produto na área geográfica delimitada.
O nome é registado mantendo a 
ortografia ou ortografias originais.

Or. fr

Justificação

O âmbito da proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, bem 
como as disposições linguísticas aplicáveis, são elementos essenciais que devem ser 
estabelecidos no ato de base.

Alteração 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 81 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os países terceiros apresentam à 
Comissão, no que respeita às indicações 
geográficas referidas no número anterior, 
o processo técnico previsto no artigo 71.º, 
n.º 1, do presente regulamento.
A Comissão pode, no prazo máximo de 3 
anos a partir da data da sua inclusão no 
registo, decidir cancelar as indicações 
geográficas de países terceiros que não 
cumpram as exigências estabelecidas no 
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artigo 70.º do presente regulamento.

Or. es

Justificação

A Comissão incorpora a possibilidade de inscrever no registo denominações ou indicações 
geográficas de países terceiros protegidas ao nível da União por força de acordos bilaterais. 
Nesse caso, deve, pelo menos, exigir-se ao país terceiro o envio do processo técnico da 
denominação de origem ou indicação geográfica, tal como se exige atualmente dos Estados-
Membros nos termos do artigo 118.º-S do Regulamento (CE) n.º 1234/2007.

Alteração 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 81 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os países terceiros apresentam à 
Comissão, no que respeita às indicações 
geográficas a que se refere o número 
anterior, o processo técnico previsto no 
artigo 71.º, n.º 1, do presente 
regulamento.
A Comissão pode, no prazo máximo de 3 
anos a partir da data da sua inclusão no 
registo, decidir cancelar as indicações 
geográficas de países terceiros que não 
cumpram as exigências estabelecidas no 
artigo 70.º do presente regulamento.

Or. es

Alteração 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 82 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer requerente que satisfaça as Qualquer requerente que satisfaça as 
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condições estabelecidas em conformidade 
com o artigo 86.º, n.º 4, alínea b), pode 
solicitar a aprovação de uma alteração do 
caderno de especificações de uma 
denominação de origem protegida ou de 
uma indicação geográfica protegida, 
nomeadamente para ter em conta a 
evolução dos conhecimentos científicos e 
técnicos ou para rever a delimitação da 
área geográfica em causa. O pedido deve 
descrever as alterações propostas e 
apresentar a respetiva justificação.

condições estabelecidas em conformidade 
com o artigo 72.º pode solicitar a 
aprovação de uma alteração do caderno de 
especificações de uma denominação de 
origem protegida ou de uma indicação 
geográfica protegida, nomeadamente para 
ter em conta a evolução dos conhecimentos 
científicos e técnicos ou para rever a 
delimitação da área geográfica em causa 
em conformidade com o artigo 71.º, n.º 2, 
parágrafo 2, alínea d). O pedido deve 
descrever as alterações propostas e 
apresentar a respetiva justificação.

Or. de

Alteração 1366
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 82 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a alteração proposta 
compreenda uma ou várias alterações do 
documento único referido no artigo 71.º, 
n.º 1, alínea d), os artigos 73.º a 76.º 
aplicam-se mutatis mutandis ao pedido de 
alteração. Todavia, se a alteração 
proposta for apenas menor, a Comissão 
decide, por meio de atos de execução, 
sobre a aprovação da alteração, sem 
seguir o procedimento estabelecido no 
artigo 74.º, n.º 2, e no artigo 75.º e, em 
caso de aprovação, procede à publicação 
dos elementos referidos no artigo 74.º, 
n.º 3.
Uma alteração considera-se menor se:
a) Não disser respeito a características 
essenciais do produto;
b) Não alterar a relação;
c) Não incluir qualquer alteração do 
nome ou de uma parte do nome do 
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produto;
d) Não afetar a área geográfica 
delimitada;
e) Não implicar restrições suplementares 
à comercialização do produto.
3. Sempre que a alteração proposta não 
dê origem a qualquer alteração do 
documento único, aplicam-se as seguintes 
regras:
a) Se a área geográfica se situar num 
Estado-Membro, este pronuncia-se sobre 
a alteração e, em caso de parecer 
favorável, publica o caderno de 
especificações alterado e informa a 
Comissão das alterações aprovadas e da 
respetiva justificação;
b) Se a área geográfica se situar num país 
terceiro, a Comissão decide, por meio de 
atos de execução, se a alteração proposta 
deve ser aprovada.

Or. fr

Justificação

Quer o princípio e quer a definição de alteração menor do documento único constituem 
elementos essenciais.

Alteração 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 82 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a alteração proposta dê 
origem a várias alterações do documento 
único referido no artigo 71.º, n.° 1, alínea 
d), os artigos 73.º a 76.º aplicam-se, 
mutatis mutandis, ao pedido de alteração. 
Não obstante, se a alteração proposta for 
de importância menor, deve decidir-se, 
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por meio de atos de execução, se o pedido 
é aprovado sem aplicar o procedimento 
estabelecido nos artigos 74.º, n.º 3 e 75.º.
Se a alteração proposta não compreender 
nenhuma alteração do documento único, 
aplicam-se as seguintes regras: Se a área 
geográfica se situar num Estado-Membro, 
este pronuncia-se sobre a alteração e, em 
caso de parecer favorável, publica o 
caderno de especificações alterado e 
informa a Comissão das alterações 
aprovadas e da respetiva justificação.

Or. es

Justificação

A Comissão propõe a supressão dos n.ºs 2 e 3 do artigo 118.º-Q do Regulamento (CE) 
nº 1234/2007, onde são especificados os critérios aplicáveis às alterações do caderno de 
especificações, e que, futuramente, a regulação desses critérios seja feita mediante a adoção 
de atos delegados (artigo 86.º, n.º 4, alínea g). De qualquer modo, a verificar-se a supressão 
do ato de base, consideramos que os atos de execução são o instrumento jurídico mais 
adequado neste caso (aplicação uniforme em todos os Estados-Membros).

Alteração 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a alteração proposta dê 
origem a uma ou várias alterações do 
documento único referido no artigo 71.°, 
n.º 1, alínea d), os artigos 73.º a 76.º 
aplicam-se, mutatis mutandis, ao pedido 
de alteração. Todavia, se a alteração 
proposta for apenas menor, a Comissão 
decide, por meio de atos de execução, 
sobre a aprovação da alteração sem 
seguir o procedimento previsto no artigo 
74.º, n.º 2, e no artigo 75.º e, em caso de 
aprovação, procede à publicação dos 
elementos referidos no artigo 74.º, n.º 3. 
Esse ato de execução é adotado em 
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conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 82 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a alteração proposta dê 
origem a várias alterações do documento 
único referido no artigo 71.º, n.° 1, alínea 
d), os artigos 73.º a 76.º aplicam-se, 
mutatis mutandis, ao pedido de alteração. 
Não obstante, se a alteração proposta for 
de importância menor, deve decidir-se, 
por meio de atos de execução, se o pedido 
é aprovado sem aplicar o procedimento 
estabelecido nos artigos 74.º, n.º 3 e 75.º.

Or. es

Justificação

É reintroduzido o artigo 118.º-Q, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1234/2007.

Alteração 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a alteração proposta não dê 
origem a qualquer alteração do 
documento único, aplicam-se as seguintes 
regras:
a) se a área geográfica se situar num 
Estado-Membro, este pronuncia-se sobre 
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a alteração e, em caso de parecer 
favorável, publica o caderno de 
especificações alterado e informa a 
Comissão das alterações aprovadas e da 
respetiva justificação;
b) Se a área geográfica se situar num país 
terceiro, a Comissão decide, por meio de 
um ato de execução, sobre o deferimento 
ou não da alteração proposta. Esse ato de 
execução é adotado em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 82 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se a alteração proposta não compreender 
nenhuma alteração do documento único, 
aplicam-se as seguintes regras:
a) Se a área geográfica se situar num 
Estado-Membro, este pronuncia-se sobre 
a alteração e, em caso de parecer 
favorável, publica o caderno de 
especificações alterado e informa a 
Comissão das alterações aprovadas e da 
respetiva justificação.
b) Se a área geográfica se situar num país 
terceiro, cabe à Comissão determinar se a 
alteração proposta deve ser aprovada.

Or. es

Justificação

É reintroduzido o artigo 118.º-Q, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1234/2007.
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Alteração 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do artigo 82.º, n.º 1, 
um Estado-Membro ou um país terceiro, 
ou as respetivas entidades, também podem 
solicitar a aprovação de uma alteração do 
caderno de especificações para nomes de 
vinhos atualmente protegidos nos termos 
do n.º 1 do presente artigo.

Or. de

Justificação

Os cadernos de especificações para nomes de vinhos atualmente protegidos são, em parte, 
regulados pelo direito público, pelo que, nestes casos, devem ser autorizadas alterações por 
parte dos Estados-Membros e não exclusivamente por parte dos produtores.

Alteração 1373
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta as especificidades da 
produção na área geográfica delimitada, 
a Comissão pode, por meio atos de 
delegados, adotar:

Suprimido

a) Os princípios da delimitação da área 
geográfica; e
b) As definições, restrições e derrogações 
respeitantes à produção na área 
geográfica delimitada.

Or. fr
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Justificação

Com a alteração do artigo 70.º, os atos delegados em causa deixam de ser necessários.

Alteração 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta as especificidades da 
produção na área geográfica delimitada, 
a Comissão pode, por meio atos de 
delegados, adotar:

Suprimido

a) Os princípios da delimitação da área 
geográfica; e
b) As definições, restrições e derrogações 
respeitantes à produção na área 
geográfica delimitada.

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a qualidade e rastreabilidade 
dos produtos, a Comissão pode, por meio 
de atos delegados, prever as condições em 

Suprimido
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que o caderno de especificações pode 
incluir exigências adicionais.

Or. es

Alteração 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a qualidade e rastreabilidade 
dos produtos, a Comissão pode, por meio 
de atos delegados, prever as condições em 
que o caderno de especificações pode 
incluir exigências adicionais.

Suprimido

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os elementos do caderno de 
especificações;

Suprimido

Or. it
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Alteração 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os elementos do caderno de 
especificações;

Suprimido

Or. es

Alteração 1379
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os elementos do caderno de 
especificações;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Com a alteração dos artigos 71.º e 82.º, os atos delegados em causa deixam de ser 
necessários.

Alteração 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os elementos do caderno de 
especificações;

Suprimido
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Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os elementos do caderno de 
especificações;

a) Os casos nos quais um produtor isolado 
pode requerer a proteção de uma 
denominação de origem ou de uma 
indicação geográfica;

Or. de

Alteração 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As condições a observar relativamente 
aos pedidos de proteção de uma 
denominação de origem ou de uma
indicação geográfica, aos procedimentos 
nacionais preliminares, ao exame pela 
Comissão, ao procedimento de oposição e 
aos procedimentos de alteração, 
cancelamento e conversão de 
denominações de origem protegidas ou 
indicações geográficas protegidas;

c) As condições a observar relativamente 
aos pedidos de proteção de uma 
denominação de origem ou de uma 
indicação geográfica.
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Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As condições a observar relativamente 
aos pedidos de proteção de uma 
denominação de origem ou de uma 
indicação geográfica, aos procedimentos 
nacionais preliminares, ao exame pela 
Comissão, ao procedimento de oposição e 
aos procedimentos de alteração, 
cancelamento e conversão de 
denominações de origem protegidas ou 
indicações geográficas protegidas;

c) As condições a observar relativamente 
aos pedidos de proteção de uma 
denominação de origem ou de uma 
indicação geográfica, ao exame pela 
Comissão, ao procedimento de oposição e 
aos procedimentos de alteração, 
cancelamento e conversão de 
denominações de origem protegidas ou
indicações geográficas protegidas;

Or. de

Alteração 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As condições aplicáveis à apresentação 
de pedidos transfronteiras;

Suprimido

Or. es
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Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As condições aplicáveis à apresentação 
de pedidos transfronteiras;

d) As medidas específicas relativas aos 
procedimentos nacionais aplicáveis à 
apresentação de pedidos transfronteiras;

Or. de

Alteração 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As condições aplicáveis aos pedidos 
relativos a áreas geográficas num país 
terceiro;

Suprimido

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.
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Alteração 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As condições relativas às alterações do 
caderno de especificações.

Suprimido

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As condições relativas às alterações do 
caderno de especificações.

g) As condições em que se deve considerar 
que uma alteração é menor na aceção do 
artigo 82.º, n.º 2

Or. de

Alteração 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar uma proteção adequada, a 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados, adotar restrições no que 
respeita ao nome protegido.

Suprimido

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar que os operadores económicos 
e as autoridades competentes não sejam 
prejudicados pela aplicação da presente 
subsecção no que respeita aos nomes de 
vinhos a que foi concedida proteção antes 
de 1 de agosto de 2009 ou para os quais 
foi apresentado um pedido de proteção 
anteriormente a essa data, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, adotar 
disposições transitórias no que respeita:

Suprimido

a) Aos nomes de vinhos reconhecidos 
pelos Estados-Membros como 
denominações de origem ou indicações 
geográficas até 1 de agosto de 2009 e aos 
nomes de vinhos para os quais foi 
apresentado um pedido de proteção 
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anteriormente a essa data;
b) Ao procedimento nacional preliminar;
c) Aos vinhos colocados no mercado ou 
rotulados antes de uma data determinada;
d) Às alterações do caderno de 
especificações.

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, deveriam figurar no ato de base (note-se o caso já referido do n.º 4), alínea a), 
ou pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a necessidade de 
aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – estando, como tal, previstos já no atual 
Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão. É o caso do teor dos n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6.

Alteração 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ao procedimento nacional preliminar; Suprimido

Or. it

Alteração 1392
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Às alterações do caderno de 
especificações.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Com a alteração dos artigos 71.º e 82.º, os atos delegados em causa deixam de ser 
necessários.

Alteração 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em conta as especificidades da 
produção na área geográfica delimitada, 
a Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar:
a) Os princípios da delimitação da área 
geográfica; e
b) As definições, restrições e derrogações 
respeitantes à produção na área 
geográfica delimitada.
2-B. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar a qualidade e rastreabilidade 
dos produtos, a Comissão pode, por meio 
de atos de execução, prever as condições 
em que o caderno de especificações pode 
incluir exigências adicionais.
2-C. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar os interesses ou direitos 
legítimos dos produtores ou operadores, a 
Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar regras sobre:
a) As condições a observar relativamente 
aos pedidos de proteção de uma 
denominação de origem ou de uma 
indicação geográfica;
b) O exame pela Comissão, o 
procedimento de oposição e os 
procedimentos de alteração, 
cancelamento e conversão das 
denominações de origem protegidas ou 
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das indicações geográficas protegidas;
c) As condições aplicáveis à apresentação 
de pedidos transfronteiras;
d) As condições aplicáveis aos pedidos 
relativos a áreas geográficas num país 
terceiro;
e) A data a partir da qual é aplicável uma 
proteção ou uma alteração de uma 
proteção;
f) As condições relativas às alterações do 
caderno de especificações.
2-D. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar uma proteção adequada, a 
Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar restrições no que 
respeita ao nome protegido.

Or. es

Justificação

Número adicionado por motivos de coerência com o ponto anterior.

Alteração 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 89 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As menções tradicionais são 
reconhecidas, definidas e protegidas pela 
Comissão.

Or. es

Justificação

É reposto o n.º 2 do artigo 103.º-U do Regulamento (CE) n.º 1234/2007.
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Alteração 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 89 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou de países terceiros 
ou as organizações profissionais 
representativas estabelecidas em países 
terceiros podem apresentar à Comissão 
pedidos de proteção de menções 
tradicionais, na aceção do artigo 89.º.

Or. en

Alteração 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As menções tradicionais são 
protegidas, apenas na língua e em relação 
às categorias de produtos vitivinícolas que 
sejam objeto do pedido, contra:
a) Qualquer usurpação, ainda que a 
menção protegida seja acompanhada de 
termos como «género», «tipo», «método», 
«estilo», «imitação», «sabor», «como» ou 
similares;
b) Qualquer outra indicação falsa ou 
enganadora relativamente à natureza, às 
características ou qualidades essenciais 
do produto, no acondicionamento ou na 
embalagem, em material publicitário ou 
em documentação relacionada com o 
produto;
c) Qualquer outra prática suscetível de 
induzir o consumidor em erro, 
designadamente fazendo crer que o vinho 
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reúne as condições para a utilização da 
menção tradicional protegida em causa.

Or. en

Alteração 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Quando uma menção tradicional se 
encontre protegida ao abrigo do presente 
regulamento, o registo de marcas cuja 
utilização possa constituir uma infração 
ao disposto no artigo 89.º-C é avaliado 
nos termos da Diretiva 2008/95/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho ( 1 ) 
ou do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do 
Conselho ( 2 ).
As marcas que sejam registadas em 
violação do primeiro parágrafo são 
declaradas nulas mediante a apresentação 
de um pedido conforme com as 
disposições aplicáveis, nos termos da 
Diretiva 2008/95/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho ou do 
Regulamento (CE) n.º 207/2009 do 
Conselho.
Uma marca que corresponda a uma das 
situações referidas no artigo 89.º-C do 
presente regulamento e que tenha sido 
objeto de um pedido de registo ou 
registada ou, nos casos em que tal 
possibilidade esteja prevista na legislação 
em causa, que tenha sido estabelecida 
pelo uso no território comunitário antes 
de 4 de maio de 2002 ou antes da data da 
apresentação à Comissão do pedido de 
proteção da menção tradicional em 
questão, pode continuar a ser utilizada e 
renovada, não obstante a proteção da 
menção tradicional. Em tais casos, a 
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utilização da menção tradicional é 
permitida paralelamente à da marca em 
causa.
Não são protegidos como menções 
tradicionais os nomes cuja proteção, 
atendendo à reputação e à notoriedade de 
uma marca, seja suscetível de induzir o 
consumidor em erro quanto às 
verdadeiras identidade, natureza, 
características ou qualidade de um vinho.

Or. en

Alteração 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Ao decidir sobre a proteção de uma 
menção que seja objeto de um pedido de 
proteção e que seja homónima ou 
parcialmente homónima de uma menção 
tradicional já protegida a título do 
presente capítulo devem ter-se na devida 
conta as práticas locais e tradicionais e o 
risco de confusão. Não são registadas 
menções homónimas que, ainda que 
exatas, induzam o consumidor em erro 
quanto à natureza, qualidade ou 
verdadeira origem do produto.

A utilização de uma menção homónima 
protegida só é autorizada se, na prática, a 
menção homónima protegida 
posteriormente for suficientemente 
diferenciada da menção tradicional já 
protegida, tendo em conta a necessidade 
de garantir um tratamento equitativo dos 
produtores em causa e de não induzir o 
consumidor em erro.

Or. en
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Alteração 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Qualquer Estado-Membro ou país
terceiro, ou qualquer pessoa singular ou 
coletiva com um interesse legítimo pode 
opor-se ao reconhecimento proposto, 
mediante a apresentação de um pedido de 
oposição, no prazo máximo de dois meses 
a contar da data da publicação do pedido 
de reconhecimento pela Comissão.

Or. en

Alteração 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Os requerentes podem solicitar a 
aprovação de uma alteração de uma 
menção tradicional, da língua indicada, 
do vinho ou vinhos em questão ou do 
resumo da definição ou das condições de 
utilização da menção tradicional.

Or. en

Alteração 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-F (novo)



AM\909520PT.doc 167/176 PE494.486v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1-F. A Comissão pode, com base num 
pedido devidamente fundamentado de um 
Estado-Membro, de um país terceiro ou 
de uma pessoa singular ou coletiva com 
um interesse legítimo, decidir, por meio de 
atos de execução, cancelar a proteção de 
uma menção tradicional, quando esta 
tenha deixado de corresponder à 
definição constante do artigo 89.º.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1402
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 89-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 89.º-A
Condições de utilização das menções 

tradicionais
1. A menção a proteger:
a) É redigida na ou nas línguas oficiais 
ou regionais do Estado-Membro ou do 
país terceiro de que a menção é 
originária; ou
b) É redigida na língua em que a menção 
é utilizada comercialmente.
2. A menção utilizada numa determinada 
língua deve dizer respeito aos produtos 
específicos previstos no artigo 69.º, n.º 1.
3. As menções são registadas com a 
ortografia ou ortografias originais.

Or. fr
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Alteração 1403
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 89-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 89.º-B
Condições de validade

1. É aceite o reconhecimento de uma 
menção como menção tradicional se:
a) A menção consistir exclusivamente:
i) Num nome utilizado tradicionalmente 
no comércio numa grande parte do 
território comunitário ou do país terceiro 
em causa para distinguir categorias 
específicas de produtos vitivinícolas 
previstas no artigo 69.º, n.º 1; ou
ii) Num nome com reputação utilizado 
tradicionalmente no comércio pelo menos 
no território do Estado-Membro ou do 
país terceiro em causa para distinguir 
categorias específicas de produtos 
vitivinícolas previstas no artigo 69.º, n.º 1;
b) A menção:
i) Não for genérica;
ii) For definida e regulamentada por 
legislação do Estado-Membro, ou
iii) Estiver sujeita às condições de 
utilização previstas nas regras aplicáveis 
aos produtores de vinho do país terceiro 
em causa, incluindo as adotadas por 
organizações profissionais 
representativas.
2. Para efeitos do n.º 1, alínea a), entende-
se por «utilização tradicional»:
a) No caso das menções na ou nas línguas 
referidas no artigo 89.º-A, n.º 1, alínea a), 
uma utilização de, pelo menos, cinco 
anos;



AM\909520PT.doc 169/176 PE494.486v01-00

PT

b) No caso das menções na língua 
referida no artigo 89.º-A, n.º 1, alínea b), 
uma utilização de, pelo menos, quinze 
anos.
3. Para efeitos da aplicação do n.º 1, 
alínea b), subalínea i), considera-se 
«genérica» uma menção tradicional que, 
embora diga respeito a um método 
específico de produção ou de 
envelhecimento ou a uma qualidade, cor, 
tipo de local ou acontecimento ligado à 
história do produto vitivinícola, se tenha 
tornado a denominação comum do 
produto vitivinícola em questão na União.
4. A condição prevista no presente artigo, 
n.º 1, alínea b), não se aplica às menções 
tradicionais a que se refere o artigo 89.º, 
alínea b).

Or. fr

Alteração 1404
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 89-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 89.º-C
Requerentes

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou de países terceiros 
ou as organizações profissionais 
representativas estabelecidas em países 
terceiros podem apresentar à Comissão 
pedidos de proteção de menções 
tradicionais, na aceção do artigo 89.º.
2. Entende-se por «organização 
profissional representativa» uma 
organização de produtores, ou uma 
associação de organizações de produtores 
que tenham adotado as mesmas regras, 
que opera numa ou mais zonas 
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vitivinícolas com denominação de origem 
ou com indicação geográfica, desde que 
reúna, pelo menos, dois terços dos 
produtores da(s) zona(s) com 
denominação de origem ou com indicação 
geográfica em causa e abranja, pelo 
menos, dois terços da produção dessa(s) 
zona(s). As organizações profissionais 
representativas só podem apresentar 
pedidos de proteção referentes a vinhos 
que produzam.

Or. fr

Alteração 1405
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 89-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 89.º-D
Procedimento de reconhecimento

A Comissão toma a decisão de recusar ou 
reconhecer a menção tradicional em 
questão com base nas provas de que 
disponha. Nesse sentido, avalia se as 
condições referidas nos artigos 89.º, 89.º-
A e 89.º-B ou previstas no artigo 90.º-A, 
n.º 3, ou no artigo 90º-B se encontram ou 
não preenchidas.
A eventual decisão de recusa é notificada 
ao oponente e às autoridades do 
Estado-Membro ou do país terceiro em 
causa, ou à organização profissional 
representativa estabelecida nesse país 
terceiro.

Or. fr

Justificação

Estas disposições essenciais relativas às menções tradicionais, à semelhança das disposições 
relativas às denominações de origem, devem ser estabelecidas no ato de base. 
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Alteração 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar os interesses ou direitos 
legítimos dos produtores ou operadores, a 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados, determinar:

Suprimido

a) Os requerentes que podem apresentar 
um pedido de proteção de uma menção 
tradicional;
b) As condições de validade de um pedido 
de reconhecimento de uma menção 
tradicional;
c) Os motivos da oposição a uma 
pretensão de reconhecimento de uma 
menção tradicional;
d) O âmbito da proteção e a relação com 
marcas, menções tradicionais protegidas, 
denominações de origem protegidas ou 
indicações geográficas protegidas, 
homónimos ou certos nomes de castas;
e) Os motivos de cancelamento de uma 
menção tradicional;
f) A data de apresentação de um pedido;
g) Os procedimentos a seguir 
relativamente aos pedidos de proteção de 
uma menção tradicional, incluindo o 
exame pela Comissão, os procedimentos 
de oposição e os procedimentos de 
cancelamento e alteração.

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
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sua maioria, pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a 
necessidade de aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – e, como tal, já estão 
estabelecidos no atual Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão.

Alteração 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os requerentes que podem apresentar 
um pedido de proteção de uma menção 
tradicional;

Suprimido

Or. de

Justificação

Trata-se de regras essenciais que devem ser integradas no ato de base.

Alteração 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os motivos da oposição a uma 
pretensão de reconhecimento de uma 
menção tradicional;

Suprimido

Or. de

Justificação

Trata-se de regras essenciais que devem ser integradas no ato de base.

Alteração 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O âmbito da proteção e a relação com 
marcas, menções tradicionais protegidas, 
denominações de origem protegidas ou 
indicações geográficas protegidas, 
homónimos ou certos nomes de castas;

Suprimido

Or. de

Justificação

Trata-se de regras essenciais que devem ser integradas no ato de base.

Alteração 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os motivos de cancelamento de uma 
menção tradicional;

Suprimido

Or. de

Justificação

Trata-se de regras essenciais que devem ser integradas no ato de base.

Alteração 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 

Suprimido
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países terceiros, a Comissão pode, por 
meio de atos delegados, adotar as 
condições em que as menções tradicionais 
podem ser utilizadas em produtos de 
países terceiros e prever derrogações do 
artigo 89.º.

Or. es

Justificação

Não concordamos com o teor do artigo, pois consideramos que as matérias que regula, na 
sua maioria, pressupõem atos de execução – tendo em conta o seu teor normativo e a 
necessidade de aplicação uniforme em todos os Estados-Membros – e, como tal, já estão 
estabelecidos no atual Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão.

Alteração 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Tendo em conta a necessidade de 
assegurar os interesses ou direitos 
legítimos dos produtores ou operadores, a 
Comissão pode, por meio de atos de 
execução, determinar:
a) Os requerentes que podem apresentar 
um pedido de proteção de uma menção 
tradicional;
b) As condições de validade de um pedido 
de reconhecimento de uma menção 
tradicional;
c) Os motivos da oposição ao
reconhecimento proposto de uma menção 
tradicional;
d) O âmbito da proteção e a relação com 
marcas, menções tradicionais protegidas, 
denominações de origem protegidas ou 
indicações geográficas protegidas, 
homónimos ou certos nomes de castas;
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e) Os motivos do cancelamento de uma 
menção tradicional;
f) A data de apresentação de um pedido;
g) Os procedimentos a seguir 
relativamente aos pedidos de proteção de 
uma menção tradicional, incluindo o 
exame pela Comissão, os procedimentos 
de oposição e os procedimentos de 
cancelamento e alteração.

Or. es

Justificação

Número adicionado por motivos de coerência com o artigo anterior.

Alteração 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, adotar as 
condições em que as menções tradicionais 
podem ser utilizadas em produtos de 
países terceiros e prever derrogações do 
artigo 89.º.

Or. es

Justificação

Número adicionado por motivos de coerência com o artigo anterior.

Alteração 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) A indicação dos açúcares utilizados 
para aumentar o teor alcoólico dos 
vinhos.

Or. it

Alteração 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 1, alínea g-A), 
a indicação pode ser omitida nos 
seguintes casos:
a) Para vinhos espumantes e frisantes 
obtidos a partir de vinhos de base 
produzidos sem adição de açúcares;
b) Para todos os produtos vitivinícolas aos 
quais tenham sido adicionados açúcares 
derivados exclusivamente de uvas.

Or. it


