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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
definição, designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas 
dos produtos vitivinícolas aromatizados
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0530)),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 43.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0234/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pela Câmara dos Deputados do 
Luxemburgo – no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade – que afirma que o projeto de ato legislativo não 
respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 7 de dezembro de 
20111,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7-
0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os produtos vitivinícolas 
aromatizados que satisfaçam as condições 
estabelecidas na regulamentação 
horizontal sobre a agricultura biológica 
devem poder beneficiar da possibilidade 
de indicar a natureza biológica dos 
produtos utilizados.

Or. it

Justificação

Na expectativa de novos progressos no domínio da regulamentação das práticas enológicas 
dos vinhos biológicos, e a fim de assegurar desde já as suas bases, considera-se necessário 
fazer referência ao quadro jurídico em matéria de produção biológica também para os 
produtos vitivinícolas aromatizados. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) É, por outro lado, necessário, para 
não induzir em erro os consumidores, 
poder indicar os nomes das castas de uva 
de vinho, se os vinhos utilizados 
respeitarem as condições definidas no 
Regulamento (CE) n.° 607/2009 da 
Comissão, de 14 de julho de 2009, que 
estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.° 479/2008 do 
Conselho no que respeita às 
denominações de origem protegidas e 
indicações geográficas protegidas, às 
menções tradicionais, à rotulagem e à 
apresentação de determinados produtos 
vitivinícolas1 para poder beneficiar do 
direito de fazer figurar essa menção.
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_____________
1 JO L 193 de 24.7.2009, p. 60.

Or. it

Justificação

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura 
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Alteração 3

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – n.º 1 – texto introdutório

Texto da Comissão Alteração

1) «Produto vitivinícola aromatizado»: um 
produto aromatizado obtido dos produtos 
do setor vitivinícola referidos no 
Regulamento (UE) n.º [XXXX/20XX, 
COM(2010) 799 final, OCM única 
alinhada].  Os produtos vitivinícolas 
aromatizados são classificados do seguinte 
modo:

1) «Produto vitivinícola aromatizado»: um 
produto aromatizado nas condições 
estabelecidas no anexo I e obtido dos 
produtos do setor vitivinícola referidos no 
Regulamento (UE) n.º [XXXX/20XX, . 
COM(2010) 799 final, OCM única 
alinhada]. Os produtos vitivinícolas 
aromatizados são classificados do seguinte 
modo:

Or. it

Justificação

Parece necessário indicar todos os elementos que entram na elaboração destes produtos 
(aromatização, adição eventual de álcool, edulcoração e coloração), com o objetivo de 
harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos anexos I e II. É, por último, importante 
indicar que a adição de álcool, facultativa para os vinhos aromatizados, não está prevista 
para as outras categorias de produtos, exceto para aqueles para a qual é expressamente 
mencionada na definição que figura no Anexo II.
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) À qual podem ser adicionados álcool 
e/ou corantes e/ou que pode ser objeto de 
edulcoração, nas condições definidas no 
anexo I;

Or. it

Justificação

Parece necessário indicar todos os elementos que entram na elaboração destes produtos 
(aromatização, adição eventual de álcool, edulcoração e coloração), com o objetivo de 
harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos anexos I e II. É, por último, importante 
indicar que a adição de álcool, facultativa para os vinhos aromatizados, não está prevista 
para as outras categorias de produtos, exceto para aqueles para a qual é expressamente 
mencionada na definição que figura no Anexo II.

Alteração 5

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) À qual podem ser adicionados 
corantes e/ou que pode ter sido objeto de 
edulcoração, nas condições definidas no 
anexo I;

Or. it

Justificação

Parece necessário indicar todos os elementos que entram na elaboração destes produtos 
(aromatização, adição eventual de álcool, edulcoração e coloração), com o objetivo de 
harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos anexos I e II. É, por último, importante 
indicar que a adição de álcool, facultativa para os vinhos aromatizados, não está prevista 
para as outras categorias de produtos, exceto para aqueles para a qual é expressamente 
mencionada na definição que figura no Anexo II.
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Alteração 6

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) À qual não foi adicionado álcool, 
salvo menção contrária no anexo II;

Or. it

Justificação

Parece necessário indicar todos os elementos que entram na elaboração destes produtos 
(aromatização, adição eventual de álcool, edulcoração e coloração), com o objetivo de 
harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos anexos I e II. É, por último, importante 
indicar que a adição de álcool, facultativa para os vinhos aromatizados, não está prevista 
para as outras categorias de produtos, exceto para aqueles para a qual é expressamente 
mencionada na definição que figura no Anexo II.

Alteração 7

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – n.º 4 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) À qual podem ser adicionados 
corantes e/ou que pode ter sido objeto de 
edulcoração, nas condições definidas no 
anexo I;

Or. it

Justificação

Parece necessário indicar todos os elementos que entram na elaboração destes produtos 
(aromatização, adição eventual de álcool, edulcoração e coloração), com o objetivo de 
harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos anexos I e II. É, por último, importante 
indicar que a adição de álcool, facultativa para os vinhos aromatizados, não está prevista 
para as outras categorias de produtos, exceto para aqueles para a qual é expressamente 
mencionada na definição que figura no Anexo II.
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Alteração 8

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sem adição de álcool; d) Sem adição de álcool, salvo menção 
contrária no anexo II;

Or. it

Justificação

Parece necessário indicar todos os elementos que entram na elaboração destes produtos 
(aromatização, adição eventual de álcool, edulcoração e coloração), com o objetivo de 
harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos anexos I e II. É, por último, importante 
indicar que a adição de álcool, facultativa para os vinhos aromatizados, não está prevista 
para as outras categorias de produtos, exceto para aqueles para a qual é expressamente 
mencionada na definição que figura no Anexo II.

Alteração 9

Proposta de regulamento 
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As denominações de venda de produtos 
vitivinícolas aromatizados a utilizar na 
União Europeia são as previstas no 
anexo II. Essas denominações só podem 
ser utilizadas na comercialização de 
produtos vitivinícolas aromatizados que 
cumpram os requisitos estabelecidos no 
mesmo anexo para a denominação de 
venda correspondente.

1. As denominações de venda de produtos 
vitivinícolas aromatizados a utilizar na 
União Europeia são unicamente as 
previstas no anexo II. Essas denominações 
só podem ser utilizadas na comercialização 
de produtos vitivinícolas aromatizados que 
cumpram os requisitos estabelecidos no 
mesmo anexo para a denominação de 
venda correspondente.

Or. it

Justificação

A fim de garantir a certeza do direito entre o texto e os anexos, parece necessário reafirmar o 
princípio de exclusividade segundo o qual, na UE, só podem ser utilizadas as denominações a 
que se refere o Anexo II. Acresce que essa disposição permite assegurar que as denominações 
genéricas não possam ser utilizadas como denominações de venda, garantindo assim a 
correta informação dos consumidores.
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Alteração 10

Proposta de regulamento 
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um produto vitivinícola aromatizado 
satisfizer os requisitos de mais do que uma 
denominação de venda, apenas uma delas 
pode ser utilizada.

2. Se um produto vitivinícola aromatizado 
satisfizer os requisitos de mais do que uma 
denominação de venda, apenas uma delas 
pode ser utilizada, exceto se previsto de 
outra forma no anexo II.

Or. it

Justificação

A fim de garantir a certeza do direito entre o corpo do texto e os anexos, afigura-se 
necessário reafirmar a já mencionada possibilidade de aplicar disposições particulares, 
como a utilização de mais de uma denominação de venda para o mesmo produto para alguns 
produtos tradicionais.  No Anexo II, por exemplo, prevê-se para a Sangria e a Clarea que a 
denominação “Sangria/ Clarea” só possa substituir a denominação “bebida aromatizada à 
base de vinho” se a bebida tiver sido elaborada em Espanha ou em Portugal (para a 
Sangria) e em Espanha (para a Clarea).

Alteração 11

Proposta de regulamento 
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A produção de produtos vitivinícolas 
aromatizados biológicos é possível em 
conformidade com os artigos 6.° e 19.° do 
Regulamento (CE) n.° 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.° 
2092/911.
____________
1 JO L 189 de 20.07.2007, p. 1. 
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Or. it

Justificação

Na expectativa dos novos progressos no domínio da regulamentação das práticas enológicas 
dos vinhos biológicos, e a fim de assegurar desde já as suas bases, considera-se oportuno 
fazer referência ao quadro jurídico em matéria de produção biológica também para os 
produtos aromatizados.

Alteração 12

Proposta de regulamento 
Artigo 5 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Para os produtos aromatizados, é 
possível mencionar o(s) nome(s) das 
castas de uvas de vinho utilizadas, se os 
vinhos utilizados:
a) Respeitarem as condições previstas no 
artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
607/2009; e
b) Forem os produtos vitivinícolas 
utilizados na elaboração desses produtos 
vinícolas aromatizados, com exceção dos 
produtos utilizados para a edulcoração, de 
acordo com as disposições previstas no 
anexo I.

Or. it

Justificação

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura 
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
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Alteração 13

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. O poder de adotar os atos delegados a 
que se referem os artigos 9.° e  29.° é 
conferido à Comissão por um período 
de cinco anos a contar de ... *.
________________
* JO: inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. it

Justificação

Em conformidade com o estipulado nas disposições da OCM vinho, é proposta a limitação da 
delegação de poderes conferida à Comissão a um período de tempo determinado.

Alteração 14

Proposta de regulamento 
Anexo II – parte A – ponto 4 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- eventualmente edulcorado apenas com 
açúcar caramelizado, sacarose, mosto de 
uvas, mosto de uvas concentrado 
retificado e mosto de uvas concentrado.

– que possa ter sido eventualmente 
edulcorado nas condições definidas no 
anexo I.

Or. it

Justificação

Importa ter em conta a evolução registada desde 1991 no domínio das técnicas e das práticas 
de edulcoração. A proposta de regulamento tem em conta os progressos associados à 
evolução normativa e técnica na regulamentação do setor, tendo a alteração apenas o intuito 
de harmonizar o conteúdo da denominação de venda com o que já previsto no Anexo I. 
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Alteração 15

Proposta de regulamento 
Anexo II – parte A – ponto 6 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- com teor de açúcares, expresso em açúcar 
invertido, superior a 200 g por litro de 
produto acabado e teor mínimo de gema 
de ovo de 10 g por litro de produto 
acabado.

- com teor de açúcares, expresso em açúcar 
invertido, superior a 200 gramas;

Or. it

Justificação

A presente alteração visa adaptar a definição devido à inexistência de um método de análise 
adequado do colesterol, na pendência de ações tendentes a determinar um método de análise 
específico.

Alteração 16

Proposta de regulamento 
Anexo II – parte A – ponto 6 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- em cuja preparação a quantidade 
mínima de gema de ovo utilizada na 
mistura é de 10 gramas por litro.

Or. it

Justificação

A presente alteração visa adaptar a definição devido à inexistência de um método de análise 
adequado do colesterol, na pendência de ações tendentes a determinar um método de análise 
específico.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os produtos vitivinícolas aromatizados desempenham um papel importante para os 
consumidores, para os produtores e, de um modo geral, para o setor agrícola da União 
Europeia. Representam uma parte significativa do setor vinícola europeu e constituem um 
mercado extremamente importante do ponto de vista qualitativo e quantitativo, quer a nível 
interno, quer internacional. A UE representa cerca de 90% da produção mundial de produtos 
vitivinícolas aromatizados (cerca de 3 milhões de hectolitros por ano), com produções 
tradicionais radicadas em muitos Estados-Membros, sobretudo no centro-sul, mas também no 
norte e no leste do continente.

Contexto da legislação europeia

A proposta de regulamento insere-se num quadro legislativo europeu de que não é possível 
ignorar um aspeto fundamental: a reforma da política do setor vitivinícola. No contexto do 
processo de simplificação da Política Agrícola Comum e paralelamente às negociações e à 
adoção do Regulamento “OCM única” (Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho), que 
substituiu as 21 organizações comuns de mercado (OCM) preexistentes para os diferentes 
setores agrícolas e previu normas comuns para a gestão dos mercados agrícolas, para a 
comercialização dos produtos agrícolas, bem como para as exportações e importações da UE,
o Conselho negociou uma reforma da política do setor vitivinícola (Regulamento (CE) n.° 
479/2008), plenamente integrada no regulamento OCM única.

A reforma de 2008 reorganiza o modo de gestão do mercado vinícola da UE. Tem por 
objetivo permitir uma rápida reestruturação do setor, mediante uma progressiva eliminação 
das medidas de intervenção ineficazes e dispendiosas e uma reorientação da despesa a fim de 
satisfazer o melhor possível a procura dos consumidores e de tornar o vinho europeu mais 
competitivo.  

Objetivo da atual proposta da Comissão

A proposta de regulamento da Comissão visa atualizar o Regulamento (CEE) n.° 1601/91 que 
estabelece as regras gerais relativas à definição, designação e apresentação dos vinhos 
aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos cocktails aromatizados de 
produtos vitivinícolas. 

Com base no n.° 2 do artigo 43.° e no artigo 114.° do TFUE, a proposta de regulamento 
estabelece as regras relativas à definição, designação e apresentação dos vinhos aromatizados, 
bem como a proteção das indicações geográficas desses produtos, e aplica-se a todos os 
produtos vitivinícolas aromatizados comercializados na União Europeia, quer sejam 
produzidos nos Estados-Membros ou em países terceiros, bem como aos produzidos na União 
Europeia para exportação.

Os principais objetivos da proposta são a melhoria da aplicabilidade e da clareza da legislação 
da UE sobre os produtos vitivinícolas aromatizados e a introdução de uma política de 
qualidade bem definida para esses produtos. Algumas denominações de venda serão 
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atualizadas em função da possibilidade de aumentar o teor de vinho em vez de adicionar 
diretamente álcool, de modo a assegurar que os consumidores sejam adequadamente 
informados e a que as definições utilizadas sejam adaptadas aos progressos técnicos. As 
regras vigentes sobre as indicações geográficas serão objeto de alinhamento com o Acordo 
relativo aos Aspetos Comerciais dos Direitos de Propriedade Intelectual (Acordo TRIPS), no 
âmbito da OMC. 

Um outro objetivo é o alinhamento com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). Os objetivos, princípios e outros elementos essenciais relativos à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos produtos 
vitivinícolas aromatizados são determinados pelo legislador, enquanto a Comissão deveria 
poder adotar, através de atos delegados (artigo 290.° TFUE), os processos de produção, os 
métodos de análise, as modificações necessárias das definições, os requisitos, as restrições, as 
denominações de venda e as descrições, bem como as regras necessárias para as indicações 
geográficas. Além disso, o legislador deveria conferir à Comissão o poder para adotar atos de 
execução (n.° 2 do artigo 291.° TFUE), sobretudo no que se refere à aplicação uniforme da 
regulamentação respeitante aos produtos vitivinícolas aromatizados relativamente às 
indicações geográficas, aos controlos administrativos e físicos, bem como ao intercâmbio de 
informações. 

A proposta não altera o âmbito de aplicação das normas vigentes para o setor, consistindo 
antes numa adaptação às obrigações já a cargo da União. 

Posição do relator

O relator acolhe favoravelmente os elementos essenciais da proposta da Comissão, apoiando, 
em particular, os seus objetivos de simplificação e melhoria.

A proposta de regulamento simplifica e atualiza o Regulamento (CEE) n.° 1601/91, que, 
neste momento, regula os produtos vitivinícolas aromatizados e que, à luz da inovação 
tecnológica e das renovadas expectativas dos consumidores, deve ser revogado e substituído 
por um novo texto. O relator é, por conseguinte, favorável a essa intervenção da Comissão 
que tende a modernizar um dispositivo que, até hoje, garantiu o bom funcionamento do 
mercado destes produtos, mas que deve ser adaptado à evolução de regulamentação na 
matéria.

O relator subscreve a abordagem geral através da qual se intervém no corpo do texto para 
harmonizar o regulamento em apreço com a evolução normativa em matéria de política de 
qualidade vinícola, para o adequar às regras da OCM e adaptar ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 

Posto que a proposta de regulamento trata igualmente as medidas relativas à designação, 
apresentação e rotulagem dos produtos vitivinícolas aromatizados, confronta-se com as novas 
regras em matéria de prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios (Regulamento (UE) n.° 1169/2011). Uma vez que a proposta de regulamento se 
insere num contexto legislativo já regulado por essas regras, o relator optou pela abordagem 
geral que consiste na sua harmonização com o regulamento referente à informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios. 
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Algumas das alterações apresentadas inspiram-se nestas apreciações. 

Na linha das simplificações introduzidas pela OCM de 2008 que, por exemplo em matéria de 
rotulagem, prevê a possibilidade de os vinhos da UE sem indicação geográfica indicarem a 
casta, o relator solicita que se possa prever igualmente essa possibilidade para os produtos 
vitivinícolas aromatizados, respeitando as condições estabelecidas no Regulamento (CE) n.° 
607/2009. 

Além disso, o relator considerou necessário acrescentar ao texto uma referência clara à 
possibilidade de os produtos vitivinícolas aromatizados fazerem referência à natureza 
biológica dos produtos utilizados. Com efeito, na opinião do relator, essa alteração insere-se 
positivamente no quadro da futura regulamentação das práticas enológicas dos vinhos 
biológicos.

Acresce que o relator, convicto da necessidade de alinhar o corpo do texto com os conteúdos 
do Anexo I - Definições, requisitos e restrições técnicas - e do Anexo II – Denominações de 
venda e designações dos produtos vitivinícolas aromatizados –, introduz uma série de 
modificações técnicas. A este respeito, considerou necessário introduzir todos os elementos 
que caracterizam a elaboração dos produtos vitivinícolas aromatizados: aromatização, 
eventual adição de álcool, edulcoração e coloração. No que se refere às denominações de 
venda, considerou importante reafirmar o princípio da exclusividade segundo o qual, na UE, 
só podem ser utilizadas as denominações a que se refere o Anexo II. Com efeito, essa 
disposição permite assegurar que as denominações genéricas não possam ser utilizadas como 
denominações de venda, garantindo a correta informação dos consumidores. Ainda com o 
intuito de assegurar a certeza do direito, foi introduzida uma referência à possibilidade de 
aplicar disposições particulares a alguns produtos tradicionais, como a utilização de mais de 
uma denominação de venda para o mesmo produto.  

Além disso, o relator considerou necessário intervir nos anexos, na linha dos progressos 
tecnológicos e regulamentares introduzidos na matéria. No caso vertente, procura-se alargar, 
de acordo com a evolução das técnicas e das práticas de edulcoração registada desde 1991, a 
lista das práticas de edulcoração previstas para o Vermute – alinhando-as com o já previsto no 
Anexo I - e intervir na definição de vinho aromatizado com ovo, na tentativa de a adequar à 
carência de um método de análise específico para a dosagem do colesterol.

Respondendo a um dos principais objetivos da proposta, ou seja, adequar o Regulamento às 
disposições do TFUE, o texto prevê ainda uma série de referências à delegação de poderes à 
Comissão Europeia. O relator, partilhando embora a abordagem da adequação da proposta à 
sua base jurídica, propõe alterar texto com o intuito de limitar essa delegação a um período de 
tempo determinado. Fica em aberto a reflexão sobre a eventual possibilidade de definir esses 
poderes de forma mais circunstanciada, prevendo um maior envolvimento das delegações 
europeias na adoção dos atos em questão. 

Compre, por último, mencionar o capítulo referente às indicações geográficas. Como já 
precisado, faz parte dos objetivos da proposta definir os critérios orientadores para o 
reconhecimento das indicações geográficas. Com efeito, em conformidade com o regime já 
previsto para os produtos do setor vinícola, a proposta prevê regras específicas para os 
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produtos aromatizados, desde que estes não se enquadrem nos âmbitos de aplicação do 
regulamento sobre os sistemas de qualidade aplicáveis aos produtos agrícolas, da OCM única 
e do regulamento sobre as bebidas espirituosas. O relator partilha a intenção e os objetivos da 
Comissão, apoiando a exigência jurídica de fornecer igualmente, para os produtos 
transformados, um quadro complementar e completo em matéria de indicações geográficas.


