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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 no Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de junho 
de 2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos1 devem 
poder beneficiar da possibilidade de 
indicar a natureza biológica dos produtos 
utilizados. 

 __________________ 

 
1 JO L 189 de 20.7.2007, p. 1.  

Justificação 

Na expectativa dos novos progressos no domínio da regulamentação das práticas enológicas 
ligadas aos vinhos biológicos e a fim de assegurar desde já as bases dessa regulamentação, 
considera-se oportuno fazer referência ao quadro jurídico em matéria de produção biológica 
também no caso dos produtos aromatizados.  
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Alteração  2 

Proposta de regulamento  
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória 
 

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 obtido dos produtos 

do setor vitivinícola referidos no 

Regulamento (UE) n.º [XXXX/20XX, 

COM(2010) 799 final, OCM única 
alinhada], de acordo com as condições 
previstas no anexo I. Os produtos 

vitivinícolas aromatizados são classificados 

do seguinte modo: 

Justificação 

Importa mencionar todos os elementos que entram no processo de fabrico dos produtos 
vitivinícolas aromatizados (aromatização, eventual adição de álcool, edulcoração e 
coloração), com o objetivo de harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos Anexos I e 
II. Por último, há que referir que a adição de álcool é autorizada no caso dos vinhos 
aromatizados, mas não nas outras categorias de produtos, exceto aqueles para os quais é 
aberta uma exceção específica nas definições constantes no Anexo II.  
 

Alteração  3 

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 previstas no 
Anexo I; 

Justificação 

Importa mencionar todos os elementos que entram no processo de fabrico dos produtos 
vitivinícolas aromatizados (aromatização, eventual adição de álcool, edulcoração e 
coloração), com o objetivo de harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos Anexos I e 
II. Por último, há que referir que a adição de álcool é autorizada no caso dos vinhos 
aromatizados, mas não nas outras categorias de produtos, exceto aqueles para os quais é 
aberta uma exceção específica nas definições constantes no Anexo II. 
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Alteração  4 

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 previstas no 
Anexo I; 

Justificação 

Importa mencionar todos os elementos que entram no processo de fabrico dos produtos 
vitivinícolas aromatizados (aromatização, eventual adição de álcool, edulcoração e 
coloração), com o objetivo de harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos Anexos I e 
II. Por último, há que referir que a adição de álcool é autorizada no caso dos vinhos 
aromatizados, mas não nas outras categorias de produtos, exceto aqueles para os quais é 
aberta uma exceção específica nas definições constantes no Anexo II. 
 

Alteração  5 

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

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) À qual não tenha sido adicionado 
álcool, salvo disposição em contrário 
constante no Anexo II, ou à qual possa ter 
sido adicionado álcool, circunstância em 
que o título alcoométrico volúmico deve 
corresponder, no mínimo, a 7% vol.; 

Justificação 

Importa mencionar todos os elementos que entram no processo de fabrico dos produtos 
vitivinícolas aromatizados (aromatização, eventual adição de álcool, edulcoração e 
coloração), com o objetivo de harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos Anexos I e 
II. Por último, há que referir que a adição de álcool é autorizada no caso dos vinhos 
aromatizados, mas não nas outras categorias de produtos, exceto aqueles para os quais é 
aberta uma exceção específica nas definições constantes no Anexo II. 
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Alteração  6 

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 previstas no 
Anexo I; 

Justificação 

Importa mencionar todos os elementos que entram no processo de fabrico dos produtos 
vitivinícolas aromatizados (aromatização, eventual adição de álcool, edulcoração e 
coloração), com o objetivo de harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos Anexos I e 
II. Por último, há que referir que a adição de álcool é autorizada no caso dos vinhos 
aromatizados, mas não nas outras categorias de produtos, exceto aqueles para os quais é 
aberta uma exceção específica nas definições constantes no Anexo II. 
 

Alteração  7 

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 indicação 
em contrário constante no Anexo II; 

Justificação 

Importa mencionar todos os elementos que entram no processo de fabrico dos produtos 
vitivinícolas aromatizados (aromatização, eventual adição de álcool, edulcoração e 
coloração), com o objetivo de harmonizar o corpo da definição com o conteúdo dos Anexos I e 
II. Por último, há que referir que a adição de álcool é autorizada no caso dos vinhos 
aromatizados, mas não nas outras categorias de produtos, exceto aqueles para os quais é 
aberta uma exceção específica nas definições constantes no Anexo II. 
 

Alteração  8 
 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os produtos vitivinícolas 
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aromatizados podem ser produzidos nos 
termos do disposto no Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, designadamente nos seus 
artigos 6.º e 19.º, e de acordo com as 
normas de execução adotadas nos termos 
do artigo 38.º. 

Justificação 

A presente alteração baseia-se na alteração 11 da relatora. A referência deve também 
abranger a legislação de acompanhamento (atos de execução da Comissão), que se baseia no 
Regulamento n.º 834/2007. Enquanto tal, o Regulamento n.º 889/2008 e os regulamentos que o 
alteram estabelecem regras circunstanciadas para a implementação do Regulamento 
n.º 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  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 apenas 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. 

Justificação 

A fim de garantir a coerência jurídica entre o texto e os anexos, importa 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, salvo disposição em 
contrário constante no Anexo II. 

Justificação 

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

Alteração  11 

Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os produtos vitivinícolas aromatizados 

que não correspondam ao exigido no 

presente regulamento não podem ser 

designados, apresentados ou rotulados 

mediante a associação de termos como 

«género», «tipo», «estilo», «elaboração» 

ou «gosto», ou de qualquer outro termo 
semelhante, a denominações de venda 
estabelecidas no presente regulamento. 

3. Os produtos vitivinícolas aromatizados 

que não correspondam ao exigido no 

presente regulamento não podem ser 

designados, apresentados ou rotulados 

mediante a associação de termos como 

«género», «tipo», «estilo», «elaboração» 

ou «gosto», ou de quaisquer outros termos 
ou componentes gráficos similares, que 
sejam passíveis de induzir o consumidor 
em erro. 

 

Alteração  12 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

As menções «meio-doce» e «doce» podem As menções «meio-doce» e «doce» podem 
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ser substituídas pela indicação do teor de 

açúcares, expresso em gramas de açúcar 

invertido por litro. 

ser acompanhadas da indicação do teor de 

açúcares, expresso em gramas de açúcar 

invertido por litro. 

Justificação 

Embora possa ser útil que os consumidores conheçam o teor de açúcar por litro, esse facto 
poderá não ter muito significado para eles. Os consumidores podem não ser capazes de 
estabelecer a diferença entre um vinho doce e um vinho meio-doce aromatizado apenas com 
base no teor de açúcar. Esta informação pode ser aditada de forma útil, embora não substitua 
totalmente as indicações doce e meio-doce. 
 

 

Alteração  13 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

Suprimido 

Justificação 

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

Alteração  14 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 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 pelos 
consumidores do Estado-Membro em que 
determinado produto vitivinícola seja 
comercializado. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 
Artigo 9 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

Justificação 

A atualização das denominações de venda e das descrições dos produtos vitivinícolas 
aromatizados não deve ser feita por meio de atos delegados, mas por intermédio do processo 
legislativo ordinário, na medida em que se trata de um elemento essencial do presente 
regulamento. 
 

Alteração  16 
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, sempre 
que o produto vitivinícola tenha origem 
na União e quando uma determinada 

qualidade, reputação ou outra característica 

do produto vitivinícola possa ser atribuída 

essencialmente à origem geográfica do 

produto vitivinícola em causa. 

 

Alteração  17 
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 organoléticas; 

b) Uma descrição do produto, 

designadamente as suas principais 

características analíticas, bem como uma 

indicação das suas características 

organoléticas; 

 

Alteração  18 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem adotar as 

disposições legislativas, regulamentares e 

6. Os Estados-Membros devem adotar as 

disposições legislativas, regulamentares e 
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administrativas necessárias para dar 

cumprimento ao presente artigo até 1 de 

dezembro de 2012. 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento ao presente artigo até 1 de 

dezembro de 2013. 

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  19 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. 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. 

3. 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. 

 

Alteração  20 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

c) Qualquer outra indicação falsa ou 

falaciosa quanto às proveniência, 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; 

Alteração  21 
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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 
artigo 36.º, tomar a iniciativa formal de 

retirar as referidas denominações do registo 

previsto no artigo 22.º. 

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 

referidas denominações do registo previsto 

no artigo 22.º. 

 

Alteração  22 
Proposta de regulamento 
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

Suprimido 

Justificação 

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

Alteração  23 

Proposta de regulamento 
Artigo 29 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A fim 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 requisitos 

2. A fim de assegurar a qualidade e 

rastreabilidade dos produtos, a Comissão 

disporá de poderes para, nos termos do 
artigo 35.º, adotar atos delegados: 
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adicionais em conformidade com o artigo 
11.º, n.º 2, alínea f). 

 a) relativos às informações a indicar no 
caderno de especificações no que respeita 
à relação entre a área geográfica e o 
produto final; 

 b) que prevejam as condições ao abrigo 
das quais o caderno de especificações do 
produto pode incluir requisitos adicionais, 
em conformidade com o disposto no 
artigo 11.º, n.º 2, alínea f). 

Justificação 

A informação incluída no caderno de especificações do produto relativamente à articulação 
entre a área geográfica e o produto final reveste-se de alguma importância para as escolhas 
dos consumidores, devendo ser considerada como um elemento não essencial do presente 
regulamento, o que pressupõe a aprovação por meio de atos delegados. 
 

Alteração  24 

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 disporá de poderes para adotar 
atos delegados, nos termos do disposto no 
artigo 35.º, em matéria de comunicações 

dos operadores às autoridades competentes 

e em matéria de ações de controlo e 
verificação a efetuar pelos Estados-
-Membros, incluindo a realização de 
testes. 

Justificação 

As ações de controlo e de verificação são importantes para a proteção dos interesses dos 
produtores e dos consumidores, podendo ser consideradas como um elemento não essencial do 
presente regulamento, o que pressupõe a aprovação por meio de atos delegados.  
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Alteração  25 

Proposta de regulamento 
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

a) Às informações a indicar no caderno 
de especificações no que respeita à 
relação entre a área geográfica e o 
produto final; 

Suprimido 

Justificação 

A informação incluída no caderno de especificações do produto relativamente à articulação 
entre a área geográfica e o produto final reveste-se de alguma importância para as escolhas 
dos consumidores, devendo, podendo ser considerada como um elemento não essencial do 
presente regulamento, o que pressupõe a aprovação por meio de atos delegados. 
 

Alteração  26 
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 

Justificação 

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

Alteração  27 

Proposta de regulamento 
Artigo 30 – n.º 1 – alínea f)) 
 

Texto da Comissão Alteração 

f) Aos controlos e verificações a efetuar 
pelos Estados-Membros, incluindo 
exames. 

Suprimido 

Justificação 

As ações de controlo e de verificação são importantes para a proteção dos interesses dos 
produtores e dos consumidores, podendo ser consideradas como um elemento não essencial do 
presente regulamento, o que pressupõe a aprovação por meio de atos delegados. 
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Alteração  28 
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 uma candidatura ou 
de um pedido 

Justificação 

A presente alteração constitui uma correção destinada a harmonizar o texto com uma 
retificação técnica já aceite pelos grupos de trabalho do Conselho. A correção é necessária 
para garantir a coerência com a alteração introduzida no presente artigo. 
 

 

Alteração  29 

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 ... *. 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. 

Justificação 

Em conformidade com o estipulado nas disposições da OCM do vinho, é proposta a limitação 
da delegação de poderes conferida à Comissão a um período de tempo determinado. 
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Alteração  30 
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. 

Justificação 

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

Alteração  31 

Proposta de regulamento 
Anexo II – parte A – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1) Vinho aromatizado: 1) Vinho aromatizado:  

Vinho aromatizado ao qual não foi 
adicionado álcool. 

Vinho aromatizado com ou sem adição de 
álcool. 

Justificação 

Basta mencionar uma denominação de venda: a descrição do vinho aromatizado deve 
abranger, quer o vinho aromatizado ao qual não foi adicionado álcool, quer o vinho 
aromatizado ao qual foi adicionado álcool. 
 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 
Anexo II – parte A – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2) Vinho aromatizado aguardentado: Suprimido 

Vinho aromatizado ao qual foi adicionado 
álcool. 
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Justificação 

Basta mencionar uma denominação de venda: a descrição do vinho aromatizado deve 
abranger, quer o vinho aromatizado ao qual não foi adicionado álcool, quer o vinho 
aromatizado ao qual foi adicionado álcool. 
 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento  
Anexo II – parte A – n.º 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. 

 
Justificação 

Há que atender à evolução das técnicas e práticas de edulcoração desde 1991. A proposta de 
regulamento tem em conta os progressos associados à evolução normativa e técnica da 
regulamentação deste setor. A presente alteração visa apenas harmonizar o conteúdo da 
denominação de venda com as disposições já especificadas no Anexo I. 
 

Alteração  34 

Proposta de regulamento  
Anexo II – parte A – n.º 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; 

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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Alteração  35 

Proposta de regulamento  
Anexo II – parte A – n.º 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. 

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  36 
Proposta de regulamento 
Anexo II – parte B – n.º 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. 

Se a bebida tiver sido produzida 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...», seguida do 

nome do Estado-Membro produtor ou de 

uma região mais restrita. 

Justificação 

Esta alteração visa manter o "status quo" do Regulamento (CEE) n.º 1601/1991, acautelando a 
defesa do termo “sangria", que é originário de Espanha e de Portugal. É necessário clarificar 
que o termo “sangria” não é uma denominação de venda em nenhum Estado-Membro para 
além da Espanha e de Portugal, constituindo antes uma indicação ou um termo opcional. 
 

Alteração  37 
Proposta de regulamento 
Anexo II – parte B – n.º 3 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

A substituição da designação «bebida 

aromatizada à base de vinho» pela 

O termo "sangria" só pode substituir a 
denominação de venda «bebida 
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designação «sangria» só é admitida se a 

bebida tiver sido elaborada em Espanha ou 

em Portugal. 

aromatizada à base de vinho», se a bebida 

tenha sido elaborada em Espanha ou em 

Portugal. 

Justificação 

Esta alteração visa manter o "status quo" do Regulamento (CEE) n.º 1601/1991, acautelando a 
defesa do termo “sangria", que é originário de Espanha e de Portugal. É necessário clarificar 
que o termo “sangria” não é uma denominação de venda em nenhum Estado-Membro para 
além da Espanha e de Portugal, constituindo antes uma indicação ou um termo opcional. Há 
que estabelecer uma destrinça clara entre “denominação de venda”, que abrange a 
designação “bebida aromatizada à base de vinho”, e o termo “sangria”. 
 

 

Alteração  38 
Proposta de regulamento 
Anexo II – parte B – n.º 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. 

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. 

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 o termo “clarea” não é uma 
denominação de venda em nenhum Estado-Membro para além da Espanha, constituindo antes 
uma indicação ou um termo opcional. 
 

Alteração  39 
Proposta de regulamento 
Anexo II – parte B – n.º 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. 
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Justificação 

A presente alteração visa manter o "statu quo" do Regulamento (CEE) n.º 1601/1991, 
porquanto é necessário, por um lado, proteger o termo “clarea” e, por outro lado, estabelecer 
uma distinção clara entre "termo" e "denominação de venda". Importa igualmente referir que o 
termo "clarea" não é uma denominação de venda em nenhum Estado-Membro para além da 
Espanha, constituindo antes uma indicação ou um termo opcional. 
 

 

 

 


