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Alteração 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Com título alcoométrico volúmico igual 
ou superior a 4,5 % vol e título 
alcoométrico volúmico adquirido inferior a 
14,5 % vol.

(d) Se não tiver sido aditado álcool com 
título alcoométrico volúmico igual ou 
superior a 4,5 % vol e título alcoométrico 
volúmico adquirido inferior a 14,5 % vol; 
se tiver sido aditado álcool com título 
alcoométrico volúmico igual ou superior a 
7,5 % vol e título alcoométrico volúmico 
adquirido inferior a 14,5 % vol.

Or. de

Alteração 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As práticas e restrições enológicas 
nos termos do Regulamento (CE) N.º 
1234/2007, de 22 de outubro de 2007, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento OCM única 1 aplica-se aos 
produtos vitivinícolas utilizados para a 
produção de produtos vitivinícolas 
aromatizados. A Comissão deve, se 
necessário apresentar uma proposta 
legislativa destinada a alterar o 
Regulamento (CE) N.º 1234/2007 nesse 
sentido.
___________________
1 JO L 299, de 16.11.2007, p. 1 

Or. de
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Alteração 19
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os produtos vitivinícolas 
aromatizados podem ser produzidos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 de 28 de junho de 2007 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos1, 
nomeadamente os seus artigos 6.º, 19.º e 
38.º;
__________________
1 JO L 189, 20.7.2007, p. 1. 

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 11 da relatora. A referência deve também abranger a legislação de 
acompanhamento (actos de execução da Comissão) que se baseiam no Regulamento 
834/2007. Enquanto tal o Regulamento 889/2008 e os regulamentos que o alteram 
estabelecem regras detalhadas para a implementação do Regulamento 834/2007 (por 
exemplo, métodos específicos de produção e substâncias permitidas). Além disso a alteração 
mudou para o artigo 3.º, que se relaciona com os processos de produção.

Alteração 20
Renate Sommer
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As denominações de venda podem ser 
completadas ou substituídas por 
indicações geográficas protegidas pelo 
presente regulamento.

4. As denominações de venda podem ser 
completadas por indicações geográficas 
protegidas pelo presente regulamento.

Or. de
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Alteração 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se bebidas aromatizadas à base de 
vinho e cocktails aromatizados de 
produtos vitivinícolas forem colocados no 
mercado numa apresentação ou sob um 
nome inventado ou marca que sugira ao 
consumidor tratar-se de bebidas mistas à 
base de espirituosas, a denominação de 
venda e o teor alcoólico devem figurar no 
mesmo campo de visão, como definido no 
n.º 2, alínea k), do artigo 2.º do 
Regulamento (UE) N.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à prestação 
de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios 1, com o mesmo 
tamanho de carateres e a mesma cor que 
o nome ou a marca inventada.
__________________
1 JO L 304, de 22.11.2011, p. 18

Or. de

Alteração 22
Renate Sommer
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
As disposições do Regulamento (UE) N.º 
1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios1 relativas à legibilidade 
aplicam-se mutatis mutandis às 
denominações de venda, indicações 
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geográficas e menções complementares 
relativas aos produtos vitivinícolas 
aromatizados.
__________________
1 JO L 304, de 22.11.2011, p. 18

Or. de

Alteração 23
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os teores de açúcares indicados no 
primeiro parágrafo são expressos em 
açúcar invertido.

Os teores de açúcares indicados no 
primeiro parágrafo são expressos em 
açúcar total.

Or. es

Alteração 24
Cristian Silviu Buşoi
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As menções «meio-doce» e «doce» podem 
ser substituídas pela indicação do teor de 
açúcares, expresso em gramas de açúcar 
invertido por litro.

As menções «meio-doce» e «doce» podem 
ser acompanhadas pela indicação do teor 
de açúcares, expresso em gramas de açúcar 
invertido por litro.

Or. en

Justificação

Embora possa ser útil aos consumidores conhecer o teor de açúcar por litro, tal poderá não 
ser muito significativo para eles. Os consumidores podem não ser capazes de fazer a 
diferença entre um vinho doce e um vinho meio-doce aromatizado apenas com base no teor 
de açúcar. Este pode utilmente ser adicionado, mas não substituindo totalmente as indicações 
doce e meio-doce.
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Alteração 25
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Podem igualmente ser incluídas no 
rótulo dos produtos vitivinícolas 
aromatizados outras informações 
voluntárias sobre os géneros alimentícios, 
desde que em conformidade com o 
Capítulo V do Regulamento (UE) N.º 
1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios1.
_______________
1 JO L 304, de 22.11.2011, p. 18

Or. es

Justificação

Mero ajustamento ao capítulo relativo aos requisitos aplicáveis à prestação voluntária de 
informação sobre os géneros alimentícios no novo regulamento relativo à prestação de 
informação aos consumidores.

Alteração 26
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se for indicada a proveniência do produto 
vitivinícola aromatizado, esta deve 
corresponder ao local de produção do 
produto. A proveniência deve ser indicada 
pelos termos «produzido em (...)» ou por 
termos equivalentes, complementados pelo 
nome do Estado Membro ou país terceiro 

Se for indicada a proveniência do produto 
vitivinícola aromatizado devem ser 
indicados tanto o local de produção do 
produto como o local de proveniência das 
uvas. A proveniência deve ser indicada 
pelos termos «produzido em (...)»
complementados pelo nome do Estado-
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em causa. Membro ou país terceiro correspondente, 
seguido dos termos "cultivado em (...)" 
ou por termos equivalentes, 
complementados pelo nome do Estado 
Membro ou país terceiro em causa.

Or. en

Justificação

Se a proveniência de um produto for indicada, deve-se também referir a proveniência das 
uvas a fim de não induzir os consumidores em erro.

Alteração 27
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não é exigida a indicação do local de 
proveniência do ingrediente primário.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se a proveniência de um produto for indicada, deve-se também referir a proveniência das 
uvas a fim de não induzir os consumidores em erro.

Alteração 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não é exigida a indicação do local de 
proveniência do ingrediente primário.

Suprimido

Or. es
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Justificação

A indicação do local de proveniência do ingrediente primário não é, de facto, necessária. Por 
conseguinte, a referência feita pela Comissão no texto legislativo é supérflua.

Alteração 29
Mario Pirillo
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não é exigida a indicação do local de 
proveniência do ingrediente primário.

Suprimido

Or. it

Justificação

As regras relativas à a indicação do local de proveniência constam do Regulamento 
1169/2011. Atendendo a que esse regulamento abrange a informação a prestar aos 
consumidores no que se refere à indicação do local de origem dos vinhos aromatizados, não 
são necessárias regras complementares.

Alteração 30
Renate Sommer
Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As denominações de venda e as menções 
complementares previstas no presente 
regulamento devem, se forem expressas 
em texto, ser indicadas em, pelo menos, 
uma língua oficial da União Europeia.

As denominações de venda e as menções 
complementares serão expressas numa 
língua facilmente compreensível para os 
consumidores do Estado-Membro em que 
um produto vitivinícola é comercializado. 

Or. de

Alteração 31
Jill Evans, Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As denominações de venda e as menções 
complementares previstas no presente 
regulamento devem, se forem expressas em 
texto, ser indicadas em, pelo menos, uma 
língua oficial da União Europeia.

As denominações de venda e as menções 
complementares previstas no presente 
regulamento devem, se forem expressas em 
texto, ser indicadas em, pelo menos, uma 
língua oficial do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Justificação

Há muitas línguas oficiais nos Estados-Membros, na Europa, que não têm estatuto oficial na 
UE – esta alteração assegura que mais consumidores serão capazes de aceder às 
informações relativas ao produto na sua língua nativa.

Alteração 32
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os produtos abrangidos pelo presente 
regulamento respeitarão o Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios1. A Comissão 
apresentará, se necessário, uma proposta 
legislativa de alteração do Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011 tendo em vista colocar 
os produtos abrangidos pelo presente 
regulamento no âmbito do Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011.
______________
1 JO L 304, 22.11.11, p. 18.

Or. en
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Justificação

Os produtos vitivinícolas aromatizados são produtos altamente processados que devem ser 
abrangidos pelas exigências gerais de rotulagem do Regulamento (UE) n.º 1169/2011. É 
injustificável que todos os tipos de bebidas não alcoólicas devam respeitar os requisitos 
gerais de rotulagem mas as bebidas alcoólicas, ainda que altamente processadas, não o 
devam.

Alteração 33
Cristian Silviu Buşoi
Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se uma indicação geográfica protegida 
utilizar um alfabeto não-latino, o nome 
correspondente pode ser também indicado 
numa ou mais línguas oficiais da União 
Europeia.

Se uma indicação geográfica protegida 
utilizar um alfabeto não-latino, o nome 
correspondente será também indicado 
numa ou mais línguas oficiais da União 
Europeia utilizando o alfabeto latino.

Or. en

Justificação

A fim de facilitar a venda dos vinhos aromatizados noutros Estados-Membros da UE que 
utilizam o alfabeto latino, a indicação geográfica deve também aparecer numa língua da UE 
que utilize o alfabeto latino.

Alteração 34
Jill Evans, Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se uma indicação geográfica protegida 
utilizar um alfabeto não-latino, o nome 
correspondente pode ser também indicado 
numa ou mais línguas oficiais da União 
Europeia.

Se uma indicação geográfica protegida 
utilizar um alfabeto não-latino, o nome 
correspondente pode ser também indicado 
numa ou mais línguas oficiais do Estado-
Membro em causa.

Or. en
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Justificação

Há muitas línguas oficiais nos Estados-Membros, na Europa, que não têm estatuto oficial na 
UE – esta alteração assegura que mais consumidores serão capazes de aceder às 
informações relativas ao produto na sua língua nativa.

Alteração 35
Rolandas Paksas
Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não proibirão, nem 
limitarão a importação, a venda ou o 
consumo de produtos vitivinícolas 
aromatizados na aceção do presente 
regulamento.

Or. lt

Alteração 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Poderes delegados

A fim de atender às especificidades do 
setor e de responder ao aparecimento de 
novos produtos no mercado, a Comissão 
pode, por meio de atos delegados, 
atualizar:
(a) As definições, os requisitos e as 
restrições estabelecidos no anexo I;
(b) As denominações de venda e 
designações estabelecidas no anexo II.

Or. de
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Alteração 37
Renate Sommer
Proposta de regulamento
Artigo 9 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As denominações de venda e 
designações estabelecidas no anexo II.

Suprimido

Or. de

Alteração 38
Mario Pirillo
Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As denominações de venda e 
designações estabelecidas no anexo II.

Suprimido

Or. it

Alteração 39
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «indicação geográfica» a 
menção de uma região, de um local 
específico ou de um país para designar um 
produto vitivinícola aromatizado, quando 
uma determinada qualidade, reputação ou 
outra característica do produto possa ser 
atribuída essencialmente à origem 
geográfica do mesmo.

Para os efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «indicação geográfica» a 
menção de uma região, de um local 
específico ou de um país para designar um 
produto vitivinícola aromatizado, quando 
uma determinada qualidade, reputação ou 
outra característica do produto possa ser 
atribuída essencialmente à origem 
geográfica do mesmo. A utilização de uma 
indicação geográfica implica que as uvas 
utilizadas na produção do produto 
vitivinícola aromatizado são originárias 
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da região, local ou país a que a indicação 
se refere.

Or. en

Justificação

Se for feita uma indicação geográfica há que assegurar que as uvas utilizadas na produção 
do produto são originárias da região, local ou país a que a indicação se refere, a fim de não 
induzir os consumidores em erro.

Alteração 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «indicação geográfica» a 
menção de uma região, de um local 
específico ou de um país para designar um 
produto vitivinícola aromatizado, quando 
uma determinada qualidade, reputação ou 
outra característica do produto possa ser 
atribuída essencialmente à origem 
geográfica do mesmo.

Para os efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «indicação geográfica» a 
menção de uma região, de um local 
específico ou de um país para designar um 
produto vitivinícola aromatizado, quando 
os produtos vitivinícolas tenham a sua 
proveniência na União e quando uma 
determinada qualidade, reputação ou outra 
característica do produto vitivinícola possa 
ser atribuída essencialmente à origem 
geográfica do mesmo.

Or. de

Alteração 41
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma descrição do produto, 
designadamente as suas principais 
características analíticas, bem como uma 
avaliação ou indicação das suas 
características organolépticas;

(b) Uma descrição do produto, 
designadamente as suas principais 
características analíticas, bem como uma 
indicação das suas características 
organolépticas;
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Or. es

Alteração 42
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem adotar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao presente artigo até 1 de 
dezembro de 2012.

6. Os Estados-Membros devem adotar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao presente artigo até 1 de 
dezembro de 2013.

Or. es

Justificação

Uma vez que há sempre a possibilidade de o regulamento não poder ser publicado em 1 de 
Dezembro de 2012 por razões administrativas ou de calendário, o prazo deve ser um pouco 
prorrogado.

Alteração 43
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se considerar que as condições 
estabelecidas no presente capítulo estão 
preenchidas, a Comissão, por meio de atos 
de execução, sem a assistência do comité 
referido no artigo 36.º, decide publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia o 
documento único referido no artigo 11.º, 
n.º 1, alínea d), e a referência à publicação 
do caderno de especificações prevista no 
artigo 14.º, n.º 5.

Se considerar que as condições 
estabelecidas no presente capítulo estão 
preenchidas, a Comissão, por meio de atos 
de execução, decide publicar no Jornal 
Oficial da União Europeia o documento 
único referido no artigo 11.º, n.º 1, alínea 
d), e a referência à publicação do caderno 
de especificações prevista no artigo 14.º, 
n.º 5.

Or. es
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Alteração 44
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de dois meses a contar da data de 
publicação prevista no artigo 15.º, n.º 3, 
primeiro parágrafo, qualquer Estado-
Membro ou país terceiro, ou qualquer 
pessoa singular ou coletiva com interesse 
legítimo, residente ou estabelecida num 
Estado-Membro diferente do que requereu 
a proteção ou num país terceiro, pode opor-
se à proteção proposta, mediante 
apresentação à Comissão de uma 
declaração devidamente fundamentada 
relativa às condições de elegibilidade 
estabelecidas no presente capítulo.

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação prevista no artigo 15.º, n.º 3, 
primeiro parágrafo, qualquer Estado-
Membro ou país terceiro, ou qualquer 
pessoa singular ou coletiva com interesse 
legítimo, residente ou estabelecida num 
Estado-Membro diferente do que requereu 
a proteção ou num país terceiro, pode opor-
se à proteção proposta, mediante 
apresentação à Comissão de uma 
declaração devidamente fundamentada 
relativa às condições de elegibilidade 
estabelecidas no presente capítulo.

Or. es

Alteração 45
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Com base nas informações de que 
disponha após a conclusão do 
procedimento de oposição referido no 
artigo 16.º, a Comissão decide, por meio de 
um ato de execução, ou conferir proteção à 
indicação geográfica, se esta cumprir as 
condições estabelecidas no presente 
capítulo e for compatível com o direito da 
União Europeia, ou indeferir o pedido, se 
essas condições não estiverem preenchidas.

Com base nas informações de que 
disponha após a conclusão do 
procedimento de oposição referido no 
artigo 16.º, a Comissão decide, por meio de 
um ato de execução, ou conferir proteção à 
indicação geográfica, se esta cumprir as 
condições estabelecidas no presente 
capítulo e for compatível com o direito da 
União Europeia, ou indeferir o pedido, se 
essas condições não estiverem preenchidas.
A Comissão publicará a sua decisão 
numa página especializada do seu sítio 
Web

Or. en
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Justificação

Não há razão para não informar o público acerca de uma decisão sobre a protecção.

Alteração 46
Renate Sommer
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Qualquer outra indicação falsa ou 
falaciosa quanto às proveniências, origem, 
natureza ou qualidades essenciais do 
produto, que conste da embalagem ou do 
acondicionamento, da publicidade ou dos 
documentos relativos ao produto 
vitivinícola em causa, bem como contra o 
acondicionamento em recipientes 
suscetíveis de transmitir uma ideia errada 
sobre a origem do produto;

(c) Qualquer outra indicação falsa ou 
falaciosa quanto às proveniência, origem, 
composição, teor em vinho e/ou teor 
alcoólico, método de produção ou 
qualidades essenciais do produto, que 
conste do acondicionamento ou da 
embalagem, da publicidade ou dos 
documentos relativos ao produto 
vitivinícola em causa, bem como o 
acondicionamento em recipientes 
suscetíveis de criar uma opinião errada 
sobre a origem do produto;

Or. de

Alteração 47
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a alteração proposta 
compreenda uma ou várias alterações do 
documento único referido no artigo 11.º, 
n.º 1, alínea d), os artigos 14.º a 17.º 
aplicam-se mutatis mutandis ao pedido de 
alteração. Todavia, se a alteração proposta 
for apenas menor, a Comissão decide, por 
meio de um ato de execução, sobre o 
deferimento ou indeferimento do pedido, 
sem seguir os procedimentos estabelecidos 

2. Sempre que a alteração proposta 
compreenda uma ou várias alterações do 
documento único referido no artigo 11.º, 
n.º 1, alínea d), os artigos 14.º a 17.º 
aplicam-se mutatis mutandis ao pedido de 
alteração.
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nos artigos 15.º, n.º 2, e 16.º, e, em caso de 
deferimento, publica os elementos 
referidos no artigo 15.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Não há razão para nos desviarmos do procedimento normal, especialmente dado que não se 
espera que os pedidos de proteção sejam muito numerosos. Mesmo uma alteração 
considerada “menor” não deve absolver a Comissão da sua obrigação de examinar se os 
pedidos de proteção preenchem as condições estabelecidas no capítulo. Da mesma forma não 
deve ser razão para negligenciar o procedimento de objeção.

Alteração 48
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Denominações geográficas protegidas já 
existentes

Indicações geográficas já existentes

Or. es

Justificação

O título do artigo deve ser ajustado ao título do capítulo que integra.

Alteração 49
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Perdem a proteção ao abrigo do presente 
regulamento as denominações geográficas 
já existentes a que se refere o n.º 1 
relativamente às quais as informações 
referidas no n.º 2 não sejam apresentadas 
até [2 anos após a entrada em vigor]. Cabe 
à Comissão, por meio de atos de execução, 
sem a assistência do comité referido no 

3. Perdem a proteção ao abrigo do presente 
regulamento as denominações geográficas 
já existentes a que se refere o n.º 1 
relativamente às quais as informações 
referidas no n.º 2 não sejam apresentadas 
até [2 anos após a entrada em vigor]. Cabe 
à Comissão, por meio de atos de execução, 
tomar a iniciativa formal de retirar as 
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artigo 36.º, tomar a iniciativa formal de 
retirar as referidas denominações do registo 
previsto no artigo 22.º.

referidas denominações do registo previsto 
no artigo 22.º.

Or. es

Alteração 50
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 26.º não se aplica às 
denominações geográficas protegidas já 
existentes a que se refere o n.º 1 presente 
artigo.

Suprimido

Or. es

Justificação

A possibilidade de anular as indicações geográficas já existentes não estava prevista no 
Regulamento 2081/92, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de 
origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (o predecessor do Regulamento 
510/2006), nem está prevista no Regulamento 110/2008, relativo às indicações geográficas 
das bebidas espirituosas.

Alteração 51
Mario Pirillo
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a eficiência dos 
controlos previstos no presente capítulo, a 
Comissão pode, por meio de atos 
delegados, adotar as medidas necessárias 
em matéria de comunicações dos 
operadores às autoridades competentes.

6. A fim de assegurar a eficiência dos 
controlos previstos no presente capítulo, a 
Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 35.º, que contenham as medidas 
necessárias em matéria de comunicações 
dos operadores às autoridades competentes.

Or. it
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Alteração 52
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) À divulgação ao público das decisões 
de proteção ou de indeferimento;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há razão para não informar o público acerca de uma decisão sobre a proteção.

Alteração 53
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Atos de execução a adotar sem a 
assistência do comité referido no artigo 
36.º

Inadmissibilidade de um pedido

Or. es

Justificação

Correção destinada a ajustar o texto a uma correção técnica já aceite nos grupos de trabalho 
do Conselho. A correção é necessária para garantir a coerência com a alteração introduzida 
no presente artigo.

Alteração 54
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Quando um pedido apresentado ao abrigo 
do presente capítulo for considerado 
inadmissível, a Comissão decide, por meio 
de um ato de execução, sem a assistência 
do comité referido no artigo 36.º, indeferi-
lo por inadmissibilidade.

Quando um pedido apresentado ao abrigo 
do presente capítulo for considerado 
inadmissível, a Comissão decide, por meio 
de um ato de execução, indeferi-lo por 
inadmissibilidade.

Or. es

Alteração 55
Cristian Silviu Buşoi
Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado.

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por cinco anos a constar 
de...*…. A Comissão elabora um relatório 
relativo aos poderes delegados o mais 
tardar nove meses antes do final daquele 
período de cinco anos. A delegação de 
poderes será tacitamente renovada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
opuserem a tal prorrogação, o mais tardar 
três meses antes do fim de cada período.
________________________

* JO: inserir a data de entrada em vigor do 
regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário alinhar a disposição do presente regulamento com os da OCM. Contudo, uma 
simples limitação da delegação a um período de 5 anos não dá a flexibilidade necessária. 
Sugere-se portanto que o período de delegação de 5 anos seja tacitamente prorrogado a 
menos que o legislador se oponha a essa prorrogação na sequência do relatório da 
Comissão.
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Alteração 56
Mario Pirillo
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Práticas enológicas:
As práticas enológicas recomendadas e 
publicadas pela Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho podem 
ser aplicadas aos produtos de base e aos 
produtos acabados abrangidos pelo 
presente regulamento.

Or. it

Justificação

É importante fazer uma referência específica às resoluções adotadas pela Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), como é o caso no Regulamento 1234/2007.

Alteração 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A designação «sangria» é 
obrigatoriamente acompanhada da 
menção «produzida em ...», seguida do 
nome do Estado-Membro produtor ou de 
uma região mais restrita, salvo se a 
sangria for produzida em Espanha ou em 
Portugal.

O termo "sangria" só pode substituir a 
denominação de venda "bebida 
aromatizada à base de vinho" se a bebida 
tiver sido elaborada em Espanha ou em 
Portugal.

Or. es

Alteração 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A designação «sangria» é obrigatoriamente 
acompanhada da menção «produzida em 
...», seguida do nome do Estado-Membro 
produtor ou de uma região mais restrita, 
salvo se a sangria for produzida em 
Espanha ou em Portugal.

Se a bebida tiver sido elaborada num 
Estado-Membro que não Espanha e 
Portugal, o termo “sangria” pode ser 
utilizado em complemento da 
denominação de venda “bebida 
aromatizada à base de vinho”, devendo 
ser obrigatoriamente acompanhado da 
menção “produzida em...” seguido do 
nome do Estado-Membro produtor ou de 
uma região mais restrita.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa manter o "status quo" do Regulamento (CEE) n.º 1601/1991. Trata-se de 
proteger o termo “sangria", que é originário de Espanha e de Portugal. É necessário 
clarificar que, em nenhum Estado-Membro para além da Espanha e de Portugal, o termo 
‘Sangria’ não é denominação de venda, mas, sim, uma indicação ou termo opcional.

Alteração 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A substituição da designação «bebida 
aromatizada à base de vinho» pela 
designação «sangria» só é admitida se a 
bebida tiver sido elaborada em Espanha 
ou em Portugal.

Se a bebida tiver sido elaborada num 
Estado-Membro que não Espanha e 
Portugal, o termo “sangria” pode ser 
utilizado em complemento da 
denominação de venda “bebida 
aromatizada à base de vinho”, devendo ser 
obrigatoriamente acompanhado da 
menção “produzida em...” seguido do 
nome do Estado-Membro produtor ou de 
uma região mais restrita.

Or. es
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Alteração 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A substituição da designação «bebida 
aromatizada à base de vinho» pela 
designação «sangria» só é admitida se a 
bebida tiver sido elaborada em Espanha ou 
em Portugal.

O termo "sangria" só pode substituir a 
denominação de venda "bebida 
aromatizada à base de vinho" se a bebida 
tiver sido elaborada em Espanha ou em 
Portugal.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa manter o "status quo" do Regulamento (CEE) n.º 1601/1991. Trata-se de 
proteger o termo “sangria", que é originário de Espanha e de Portugal. É necessário 
clarificar que, em nenhum Estado-Membro para além da Espanha e de Portugal, o termo 
‘Sangria’ não é denominação de venda, mas, sim, uma indicação ou termo opcional.

Alteração 61
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A designação «clarea» é obrigatoriamente 
acompanhada da menção «produzida em 
…», seguida do nome do Estado-Membro 
produtor ou de uma região mais restrita, 
salvo se a clarea for produzida em 
Espanha.

O termo "clarea" só pode substituir a 
denominação de venda "bebida 
aromatizada à base de vinho" se a bebida 
tiver sido elaborada em Espanha.

Or. es

Alteração 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A designação «clarea» é obrigatoriamente 
acompanhada da menção «produzida em 
…», seguida do nome do Estado-Membro 
produtor ou de uma região mais restrita, 
salvo se a clarea for produzida em 
Espanha.

Se a bebida tiver sido elaborada num 
Estado-Membro que não Espanha, o 
termo “clarea” pode ser utilizado em 
complemento da denominação de venda 
“bebida aromatizada à base de vinho”,
devendo ser obrigatoriamente 
acompanhado da menção “produzida 
em...”, seguido do nome do 
Estado-Membro produtor ou de uma região 
mais restrita.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa manter o "status quo” do Regulamento (CEE) n.º 1601/1991, porquanto é 
necessário proteger o termo “clarea”. É necessário clarificar que, em nenhum Estado-
Membro para além da Espanha, o termo ‘Clarea’ não é denominação de venda, mas, sim, 
uma indicação ou termo opcional.

Alteração 63
Andres Perello Rodriguez
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A substituição da designação «bebida 
aromatizada à base de vinho» pela 
designação «clarea» só é admitida se a 
bebida tiver sido elaborada em Espanha.

Se a bebida tiver sido elaborada num 
Estado-Membro que não Espanha, o 
termo “clarea” pode ser utilizado em 
complemento da denominação de venda 
“bebida aromatizada à base de vinho”,
devendo ser obrigatoriamente 
acompanhado da menção “produzida 
em...”, seguido do nome do 
Estado-Membro produtor ou de uma 
região mais restrita.

Or. es
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Alteração 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A substituição da designação «bebida 
aromatizada à base de vinho» pela 
designação «clarea» só é admitida se a 
bebida tiver sido elaborada em Espanha.

O termo "clarea" só pode substituir a 
denominação de venda "bebida 
aromatizada à base de vinho" se a bebida 
tiver sido elaborada em Espanha.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa manter o "status quo” do Regulamento (CEE) n.º 1601/1991, porquanto é 
necessário proteger o termo “clarea”. É necessário clarificar que, em nenhum Estado-
Membro para além da Espanha, o termo ‘Clarea’ não é denominação de venda, mas, sim, 
uma indicação ou termo opcional.


