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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «O futuro da 
alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, identifica os desafios, 
os objetivos e as orientações para a futura 
política agrícola comum (PAC) após 2020. 
Nos objetivos incluem-se, entre outros, a 
necessidade de a PAC se orientar mais para 
os resultados, fomentar a modernização e a 
sustentabilidade, em particular a 
sustentabilidade económica, social, 
ambiental e climática, das zonas agrícolas, 
florestais e rurais, e ajudar a reduzir os 
encargos administrativos relacionados com 
a legislação da UE que recaem sobre os 
beneficiários.

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «O futuro da 
alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, identifica os desafios, 
os objetivos e as orientações para a futura 
política agrícola comum (PAC) após 2020. 
Nos objetivos incluem-se, entre outros, a 
necessidade de a PAC se orientar mais para 
os resultados, fomentar a modernização e a 
sustentabilidade, em particular a 
sustentabilidade económica, social, 
ambiental e climática, das zonas agrícolas, 
florestais e rurais, em consonância com a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e o Acordo de Paris sobre o 
Clima, e ajudar a reduzir os encargos 
administrativos relacionados com a 
legislação da UE que recaem sobre os 
beneficiários.

Justificação

Nos termos do artigo 208.º do TFUE, a UE deve ter em conta os objetivos de cooperação 
para o desenvolvimento em todas as políticas pertinentes.  Facilitar o desenvolvimento 
agrícola dos PMA e promover a segurança alimentar global são objetivos fundamentais da 
cooperação para o desenvolvimento prosseguida pela UE. A PAC influencia o comércio 
agrícola em particular. O princípio da coerência das políticas numa perspetiva de 
desenvolvimento requer que eventuais repercussões nos mercados agrícolas e nos produtores 
locais dos países em desenvolvimento sejam tidas em conta, monitorizadas e, sempre que 
possível, evitadas.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O desenvolvimento de acordos 
comerciais leva, por um lado, ao aumento 
da concorrência entre os produtores 
agrícolas a nível internacional e, por 
outro lado, à abertura de novas 
perspetivas. A fim de manter uma 
concorrência leal e assegurar a 
reciprocidade no comércio internacional, 
a União Europeia deve exigir a 
observância de normas de produção 
conformes com as estabelecidas para os 
seus próprios produtores, nomeadamente 
em matéria ambiental e de saúde, sob 
reserva de reciprocidade.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Nos termos do artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), a aplicação da PAC 
deve ser coerente com os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento, 
incluindo, entre outros, a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. Em 
nome desta coerência política, as medidas 
tomadas ao abrigo do presente 
regulamento não devem prejudicar nem a 
capacidade de produção alimentar nem a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente dos países menos 
avançados (PMA), nem comprometer o 
cumprimento das obrigações da União em 
matéria de atenuação das alterações 
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climáticas ao abrigo do Acordo de Paris.

Justificação

Em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, na execução das políticas suscetíveis de 
afetar os países em desenvolvimento, a União tem em conta os objetivos da cooperação para 
o desenvolvimento. Facilitar o desenvolvimento agrícola dos países em desenvolvimento e 
promover a segurança alimentar global são objetivos fundamentais da cooperação para o 
desenvolvimento prosseguida pela UE. A PAC influencia o comércio agrícola em particular.  
O princípio da coerência das políticas numa perspetiva de desenvolvimento obriga a que o 
impacto nos mercados agrícolas e nos produtores locais dos países em desenvolvimento seja 
monitorizado e, sempre que possível, evitado.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para possibilitar aos produtores a 
utilização de castas mais bem adaptadas às 
condições climáticas em mudança e que 
oferecem maior resistência às doenças, 
deve permitir-se que os produtos utilizem 
denominações de origem de castas 
pertencentes não só à Vitis vinifera, mas 
também de castas provenientes de 
cruzamentos entre a Vitis vinifera e 
outras espécies do género Vitis.

(10) Para possibilitar aos produtores a 
utilização de castas mais bem adaptadas às 
condições climáticas em mudança e que 
oferecem maior resistência às doenças, 
deve permitir-se que os produtos utilizem 
denominações de origem de castas 
pertencentes não só à Vitis vinifera, mas 
também de outras espécies do género Vitis 
e de castas resultantes de cruzamentos 
entre diferentes espécies do género Vitis.

Justificação

Não existe uma justificação válida para excluir as castas que não sejam Vitis vinifera da 
possibilidade de beneficiarem das denominações de origem. Existem castas bem conhecidas, 
como a «Uhudler» ou a «fragolino», que são tradicionalmente cultivadas em regiões 
específicas da Europa, onde se encontram profundamente enraizadas nas culturas locais e 
têm importância socioeconómica. Essas castas devem ser protegidas de qualquer forma de 
apropriação indevida através de especificações precisas relativamente à sua produção, o que 
traria o benefício adicional de garantir elevados padrões de qualidade.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de uma denominação 
de origem deve ser harmonizada com a do 
Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio12 («Acordo TRIPS»), aprovado 
pela Decisão 94/800/CE do Conselho13, 
nomeadamente com o artigo 22.º, n.º 1, na 
medida em que a denominação deve 
identificar o produto como originário de 
uma região ou de um lugar específico.

Suprimido

__________________
12 Negociações Multilaterais do Uruguay 
Round (1986/1994) - anexo 1 - anexo 1 C - 
Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio (OMC), (JO L 336 de 
23.12.1994, p. 214).
13 Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 
de dezembro de 1994, relativa à 
celebração, em nome da Comunidade 
Europeia e em relação às matérias da sua 
competência, dos acordos resultantes das 
negociações multilaterais do Uruguay 
Round (1986/1994) 
(JO L 336 de 23.12.1994, p. 1).

Justificação

Uma vez que optámos pela definição de denominação de origem constante do Acordo 
Internacional de Lisboa, este considerando torna-se inadequado, já que se refere à definição 
da denominação de origem incluída no Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de garantir que os 
consumidores dispõem de informações 
suficientes, convém estabelecer a 
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declaração nutricional e a lista de 
ingredientes previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011 como indicações 
obrigatórias para a rotulagem e 
apresentação do vinho.

Justificação

Em prol da clareza e da coerência, é preferível regulamentar as informações nutricionais e 
os ingredientes do vinho através do regulamento relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios (UE n.º 1169/2011).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A partir do momento em que a 
Comissão tenha estabelecido regras 
comuns para a identificação dos 
ingredientes e valores nutricionais de 
bebidas alcoólicas, em conformidade com 
o artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011 e o Relatório da Comissão 
COM(2017) 58 final, todos os produtos 
vitivinícolas devem ter indicações 
relativas aos ingredientes e valores 
nutricionais no rótulo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os Estados-Membros podem 
adotar, no respeito do direito da União, 
medidas nacionais referentes a créditos à 
exportação, garantias de crédito à 
exportação, programas de seguro, empresas 
comerciais estatais exportadoras do setor 
agrícola e ajuda alimentar internacional. 
Dado que a União e seus Estados-Membros 

(27) Os Estados-Membros podem 
adotar, no respeito do direito da União, 
incluindo a coerência das políticas para o 
desenvolvimento em conformidade com o 
artigo 208.º do TFUE e a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, 
medidas nacionais referentes a créditos à 
exportação, garantias de crédito à 
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são membros da OMC, as medidas 
nacionais devem, por força do direito da 
União e do direito internacional, ser 
conformes com as normas estabelecidas 
pela Declaração Ministerial da OMC de 19 
de dezembro de 2015.

exportação, programas de seguro, empresas 
comerciais estatais exportadoras do setor 
agrícola e ajuda alimentar internacional. 
Dado que a União e seus Estados-Membros 
são membros da OMC, as medidas 
nacionais devem, por força do direito da 
União e do direito internacional, ser 
conformes com as normas estabelecidas 
pela Declaração Ministerial da OMC de 19 
de dezembro de 2015.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) No seu relatório de março de 2017, 
sobre a indicação obrigatória da lista de 
ingredientes e a declaração nutricional 
das bebidas alcoólicas, a Comissão 
indicou que não encontrou razões 
objetivas que justifiquem a ausência de 
informações sobre os ingredientes e 
informações nutricionais e convidou a 
indústria a desenvolver, no prazo de um 
ano, uma proposta de autorregulação com 
vista ao fornecimento de informações 
sobre os ingredientes e nutricionais de 
todas as bebidas alcoólicas. A fim de 
assegurar um elevado nível de proteção 
dos consumidores, a abordagem de 
autorregulação deve, no mínimo, 
assegurar que são fornecidas informações 
sobre os ingredientes e nutricionais nos 
rótulos e que essas informações estão em 
conformidade com as disposições em 
matéria de informações voluntárias sobre 
os géneros alimentícios, tal como 
definidas no Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011. A Comissão deve avaliar as 
propostas da indústria e publicar um 
relatório, acompanhado, se for caso disso, 
de uma proposta legislativa com isenções 
adequadas para os microprodutores.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) É aditado o seguinte artigo:
«Artigo 2.º-A
Coerência das políticas para o 
desenvolvimento
Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento, incluindo os objetivos 
aprovados no âmbito das Nações Unidas e 
das demais organizações internacionais 
competentes, devem ser tidos em conta na 
execução do presente regulamento. As 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento não devem comprometer a 
capacidade de produção alimentar e a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento, em particular 
dos países menos desenvolvidos (PMD), e 
devem contribuir para o respeito dos 
compromissos assumidos em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Justificação

Em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, as políticas suscetíveis de afetar os países em 
desenvolvimento têm em conta os objetivos de desenvolvimento. Facilitar o desenvolvimento 
agrícola dos países em desenvolvimento e promover a segurança alimentar global são 
objetivos fundamentais da cooperação para o desenvolvimento prosseguida pela UE. A 
política agrícola da UE tem efeitos externos, que influenciam, nomeadamente, o comércio 
agrícola. O princípio da coerência das políticas numa perspetiva de desenvolvimento requer 
que eventuais repercussões nos mercados agrícolas e nos produtores locais dos países em 
desenvolvimento sejam monitorizadas e, sempre que possível, evitadas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
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Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 63 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros 
disponibilizam anualmente autorizações de 
novas plantações correspondentes, 
alternativamente, a:

1. Os Estados-Membros 
disponibilizam anualmente autorizações de 
novas plantações para produção de vinho 
correspondentes, alternativamente, a:

Justificação

As autorizações de plantações referem-se às castas de uva destinadas à produção de vinho e 
não a outros fins, como a produção de sumo de uva.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 63 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 1 % da superfície total efetivamente 
plantada com vinha nos respetivos 
territórios, nas dimensões medidas à data 
de 31 de julho do ano anterior; ou

a) 1 % da superfície total efetivamente 
plantada com vinha para produção de 
vinho nos respetivos territórios, nas 
dimensões medidas à data de 31 de julho 
do ano anterior; ou

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 63 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 1 % de uma superfície que 
compreenda a superfície efetivamente 
plantada com vinhas nos respetivos 
territórios, nas dimensões medidas à data 
de 31 de julho de 2015, e a superfície 
abrangida por direitos de plantação 
concedidos aos produtores no seu 

b) 1 % de uma superfície que 
compreenda a superfície efetivamente 
plantada com vinhas para produção de 
vinho nos respetivos territórios, nas 
dimensões medidas à data de 31 de julho 
de 2015, e a superfície abrangida por 
direitos de plantação concedidos aos 
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território, nos termos do artigo 85.º-H, 
85.º-I ou 85.º-K do Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 que se encontrem 
disponíveis para conversão em 
autorizações em 1 de janeiro de 2016, ao 
abrigo do artigo 68.º do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013;

produtores no seu território, nos termos do 
artigo 85.º-H, 85.º-I ou 85.º-K do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 que se 
encontrem disponíveis para conversão em 
autorizações em 1 de janeiro de 2016, ao 
abrigo do artigo 68.º do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 64 – n.º 2 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(5-A) «O artigo 64.º, n.º 2, alínea b), 
passa a ter a seguinte redação:

b) Superfícies onde o vinhedo 
contribui para a preservação do ambiente;

b) Superfícies onde o vinhedo 
contribui para a preservação do ambiente 
ou para a conservação dos recursos 
genéticos das castas de vinho;»

Justificação

A conservação dos recursos genéticos também deve ser incluída enquanto critério para a 
concessão de autorizações caso os pedidos elegíveis num determinado ano excedam a 
superfície disponível para novas plantações.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. Sob reserva do disposto no n.º 3, os 
Estados-Membros classificam as castas de 
uva de vinho que podem ser plantadas, 
replantadas ou enxertadas no seu território 
para fins de produção de vinho.

«2. Sob reserva do disposto no n.º 3, os 
Estados-Membros classificam as castas de 
uva de vinho que podem ser plantadas, 
replantadas ou enxertadas no seu território 
para fins de produção de vinho. 

Os Estados-Membros podem classificar 
castas de uva de vinho que, 

Os Estados-Membros podem classificar 
castas de uva de vinho que, 
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alternativamente: alternativamente:

a) Pertençam à espécie Vitis vinifera 
ou Vitis Labrusca; ou 

a) Pertençam à espécie Vitis vinifera; 
ou 

b) Provenham de cruzamento entre as 
espécies Vitis vinifera, Vitis Labrusca e 
outras espécies do género Vitis.

b) Provenham de cruzamento entre as 
espécies Vitis vinifera, Vitis Labrusca e 
outras espécies do género Vitis. 

Sempre que uma casta de uva de vinho seja 
suprimida da classificação a que se refere o 
primeiro parágrafo, deve ser arrancada no 
prazo de 15 anos a contar da sua 
supressão.»;

Sempre que uma casta de uva de vinho seja 
suprimida da classificação a que se refere o 
primeiro parágrafo, deve ser arrancada no 
prazo de 15 anos a contar da sua supressão;

Em derrogação do segundo parágrafo, os 
Estados-Membros podem autorizar a 
replantação de Vitis Labrusca em vinhas 
históricas existentes, desde que a 
superfície plantada existente de Vitis 
Labrusca não aumente.»;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 92 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(8-A) No artigo 92.º, o n.º 1 é alterado do 
seguinte modo:

«1. As regras relativas às denominações de 
origem, indicações geográficas e menções 
tradicionais estabelecidas na presente 
secção são aplicáveis aos produtos a que se 
refere o Anexo VIII, Parte II, pontos 1, 3 a 
6, 8, 9, 11, 15 e 16.»

«1. As regras relativas às denominações de 
origem, indicações geográficas e menções 
tradicionais estabelecidas na presente 
secção são aplicáveis apenas aos produtos 
a que se refere o Anexo VIII, Parte II, 
pontos 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 e 16.»

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 93 – n.º 1 – alínea a) –  parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

a) «Denominação de origem», o nome 
que identifica um produto, a que se refere 
o artigo 92.º, n.º 1, que cumpra os 
seguintes requisitos:

a) «Denominação de origem», o nome 
de uma região, de um local determinado 
ou, em casos excecionais e devidamente 
justificáveis, de um país, utilizado para 
designar um produto, a que se refere o 
artigo 92.º, n.º 1, que cumpra os seguintes 
requisitos:

Justificação

Esta alteração visa recuperar a abordagem geral da definição atual ao sublinhar que um 
vinho com DOP assenta no nome de uma região ou de um determinado local e que os fatores 
humanos são um fator inerente ao conceito de DOP. A alteração mantém válida a proposta 
de flexibilizar a utilização de castas para a produção de vinhos com DOP.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 93 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) qualidade ou características 
essencial ou exclusivamente devidas a um 
meio geográfico específico, com os fatores 
naturais e, se for caso disso, humanos 
inerentes ao mesmo,

i) cuja qualidade ou características 
são essencial ou exclusivamente devidas a 
um meio geográfico específico, com os 
fatores naturais e humanos inerentes ao 
mesmo;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 96 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se for caso disso, a Comissão pode 
adotar atos de execução que suspendam o 
exame do pedido a que se refere o 
artigo 97.º até que um tribunal nacional 

Suprimido
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ou outro organismo nacional se 
pronuncie sobre a contestação de um 
pedido de proteção, se, num procedimento 
nacional preliminar nos termos do n.º 5, o 
Estado-Membro tiver considerado 
cumpridos os requisitos.
Esses atos de execução são adotados sem 
observância do procedimento a que se 
refere o artigo 229.º, n.º 2 ou 3.»;

Justificação

Esta alteração destina-se a rejeitar a proposta da Comissão, que terá por efeito tornar o 
sistema de DOP/IG mais judicial e poderia bloquear todo o sistema, tendo em conta o tempo 
necessário para a tramitação dos processos judiciais. Para além de gerar insegurança 
jurídica para os operadores, tal contraria o princípio de que os recursos de anulação nos 
tribunais nacionais ou europeus não têm um efeito suspensivo.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 119 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ao n.º 1 é aditada a seguinte 
alínea:
«g-A) Uma declaração nutricional que 
pode ser limitada apenas ao valor 
energético médio;»

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 119 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Ao n.º 1 é aditada a seguinte 
alínea:
«g-B) Em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo 
à prestação de informação aos 
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consumidores sobre os géneros 
alimentícios, os produtos vitivinícolas 
desalcoolizados com um título 
alcoométrico volúmico inferior a 1,2 % 
devem ter as declarações obrigatórias 
indicadas no rótulo.»

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 119 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte número:
«4-A. O valor energético é:
a) Expresso em números e palavras 
ou símbolos;
b) Calculado utilizando o fator de 
conversão constante do anexo XIV do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo 
à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios;
c) Expresso por 100 ml. Além disso, 
pode ser expresso por unidade de 
consumo, facilmente reconhecível pelo 
consumidor, desde que a unidade 
utilizada seja quantificada no rótulo e que 
o número de unidades contidas na 
embalagem seja indicado.
d) Expresso em valores médios 
baseados:
i) Na análise do vinho pelo produtor; 
ou
ii) Num cálculo a partir de dados 
geralmente estabelecidos e aceites, com 
base em valores médios de vinhos típicos e 
característicos.»

Alteração 23
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 122 – n.º 1 – alínea b – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ao n.º 1 é aditada a seguinte 
alínea:
«v-A) Às disposições relativas à 
apresentação da informação nutricional e 
ao cálculo do valor energético;»

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 149 – n.º 2 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

(22-A) No artigo 149.º, n.º 2, a alínea c) é 
alterada do seguinte modo:

c) Desde que, no que se refere a essa 
organização de produtores todas as 
condições seguintes estejam cumpridas: (i) 
o volume de leite cru objeto dessas 
negociações não exceda 3,5 % da produção 
total da União,

«c) Desde que, no que se refere a essa 
organização de produtores todas as 
condições seguintes estejam cumpridas: (i) 
o volume de leite cru objeto dessas 
negociações não exceda 7,5 % da produção 
total da União,

ii) o volume de leite cru objeto dessas 
negociações, produzido em qualquer 
Estado-Membro, não exceda 33 % da 
produção nacional total desse Estado-
Membro, e

ii) o volume de leite cru objeto dessas 
negociações, produzido em qualquer 
Estado-Membro, não exceda 45 % da 
produção nacional total desse Estado-
Membro, e

iii) o volume de leite cru objeto dessas 
negociações, entregue em qualquer Estado-
Membro, não exceda 33 % da produção 
nacional total desse Estado-Membro;

iii) o volume de leite cru objeto dessas 
negociações, entregue em qualquer Estado-
Membro, não exceda 45 % da produção 
nacional total desse Estado-Membro;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PT)

Justificação

Os operadores em posições mais elevadas da cadeia de abastecimento não são sujeitos a 
restrições tão rigorosas em matéria de concentração, e em muitos Estados-Membros/zonas 
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existe uma concentração significativa, por exemplo, nos transformadores. Por conseguinte, 
as organizações de produtores devem poder agrupar uma percentagem maior de produção, 
para terem uma posição mais forte nas negociações contratuais.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 149 – n.º 2 – alínea d)

Texto em vigor Alteração

(22-B) No artigo 149.º, n.º 2, é suprimida 
a alínea d).

d) Contanto que os agricultores em 
causa não sejam membros de qualquer 
outra organização de produtores que 
negoceie igualmente tais contratos em seu 
nome; no entanto, os Estados-Membros 
podem prever derrogações a esta condição 
em casos devidamente justificados em que 
os agricultores explorem duas unidades 
de produção distintas situadas em zonas 
geográficas diferentes;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PT)

Justificação

Os membros de organizações de produtores não devem ser impedidos de agrupar as suas 
produções no âmbito de negociações contratuais.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 149 – n.º 2 – alínea e)

Texto em vigor Alteração

(22-C) No artigo 149.º, n.º 2, a alínea e) é 
suprimida.

e) Desde que o leite cru não esteja 
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sujeito a uma obrigação de entrega 
resultante da filiação do agricultor numa 
cooperativa, nos termos das condições 
estabelecidas pelos estatutos da 
cooperativa ou pelas regras e decisões 
neles previstas ou deles derivadas; e

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PT)

Justificação

Uma parte significativa da produção de leite na União é entregue a cooperativas pelos 
respetivos membros. Os membros de cooperativas não devem ser excluídos das possibilidades 
de reunir a sua produção em negociações contratuais.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 152 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-D) No artigo 152.º, é aditado o 
seguinte parágrafo:
«(1-A) Uma organização de produtores 
reconhecida ao abrigo do n.º 1 do 
presente artigo pode planear a produção, 
otimizar os custos de produção, colocar 
no mercado e negociar contratos de 
fornecimento dos produtos agrícolas em 
nome dos seus membros para a totalidade 
ou parte da sua produção total.»

Justificação

Os acordos, medidas e decisões que se inserem no âmbito das missões e objetivos das 
organizações de produtores, tal como definidas pelo legislador nas OCM, não são 
abrangidos pelo âmbito de aplicação das regras de concorrência, tal como o Tribunal de 
Justiça da UE reiterou no caso «Endives». Trata-se de uma exclusão que decorre da 
necessidade de os intervenientes fundamentais das OCM cumprirem as missões que lhes são 
confiadas pelo legislador. A referência ao artigo 101.º, n.º 1, é suprimida, uma vez que deixa 
de fazer sentido. A presente alteração e a alteração ao artigo 206.º, primeiro parágrafo, são 
complementares.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 152 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(22-E) Ao artigo 152.º, n.º 1, alínea c), é 
aditada a seguinte alínea:
«vii-A) desenvolver iniciativas que 
estimulem a valorização dos subprodutos 
e fluxos residuais;»

Justificação

A fim de promover a economia circular, devem ser envidados esforços no sentido não só de 
gerir e reduzir os subprodutos e resíduos, mas também de procurar novas formas de os 
valorizar.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(22-F) Ao artigo 157.º, n.º 1, alínea c), é 
aditada a seguinte alínea:
«vii-A) informação e realização da 
investigação necessária para inovar, 
racionalizar, melhorar e adaptar a 
produção e, sendo o caso, a 
transformação e comercialização, para 
produtos mais adaptados às exigências do 
mercado e aos gostos e expectativas dos 
consumidores, nomeadamente no tocante 
à qualidade dos produtos, incluindo as 
características específicas de produtos 
com uma denominação de origem 
protegida ou indicação geográfica 
protegida, e a proteção do ambiente; 
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informação e realização da investigação 
necessária para inovar, racionalizar, 
melhorar e adaptar a produção e, sendo o 
caso, a transformação e comercialização, 
para produtos mais adaptados às 
exigências do mercado e aos gostos e 
expectativas dos consumidores, 
nomeadamente no tocante à qualidade 
dos produtos, incluindo as características 
específicas de produtos com uma 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida, e a 
proteção do ambiente, do clima e do bem-
estar animal;

Justificação

Os consumidores também exigem cada vez mais que os produtores desenvolvam esforços 
contínuos no sentido de melhorar o bem-estar animal e de prevenir e atenuar as alterações 
climáticas (nomeadamente através de esforços para reduzir as emissões de CO2). Por 
conseguinte, corrigiu-se aqui a sua omissão da lista.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-G (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xiv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(22-G) Ao artigo 157.º, n.º 1, alínea c), é 
aditada a seguinte alínea:
«xiv-A) estabelecimento de 
cláusulas-tipo para a compensação justa 
dos custos incorridos pelos agricultores 
no âmbito da satisfação de requisitos não 
jurídicos em matéria de bem-estar animal, 
saúde animal, ambiente e clima, incluindo 
métodos para o cálculo desses custos;»

Justificação

Para além de cláusulas-tipo de partilha de valor, as organizações interprofissionais podem 
estabelecer igualmente cláusulas-tipo com elementos mais específicos relativamente ao 
conteúdo dos contratos-tipo atuais, a fim de garantir uma compensação adequada, incluindo 
formas de cálculo da compensação razoável dos custos adicionais envolvidos no fabrico de 
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produtos que satisfaçam os requisitos não jurídicos em matéria de bem-estar animal, saúde 
animal, ambiente e clima.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-H (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xiv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(22-H) Ao artigo 157.º, n.º 1, alínea c), é 
aditada a seguinte alínea:
«xiv-B) desenvolver iniciativas que 
estimulem a valorização dos subprodutos 
e fluxos residuais;»

Justificação

A fim de promover a economia circular, devem ser reforçados e possibilitados esforços no 
sentido não só de gerir e reduzir subprodutos e resíduos, mas também de procurar novas 
formas de os valorizar.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-I (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 164 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(22-I) Ao artigo 164.º, n.º 4, é aditada a 
seguinte alínea:
«c-A) Elaboração de contratos e 
cláusulas tipo, nomeadamente de partilha 
de valor e compensação justa, compatíveis 
com as regras da União;»

Justificação

O objetivo da presente alteração é permitir às organizações interprofissionais solicitarem a 
extensão das cláusulas-tipo de partilha de valor e das cláusulas-tipo de compensação justa, a 
fim de assegurar uma maior transparência nas relações contratuais nos setores.
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22-J (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 188-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-J) No capítulo III, é inserido o 
seguinte artigo:

«Artigo 188.º-A
Os produtos agrícolas e agroalimentares 
só podem ser importados de países 
terceiros se respeitarem normas e 
obrigações de produção conformes com as 
adotadas, nomeadamente nos domínios da 
proteção do ambiente e da saúde, para os 
mesmos produtos colhidos na União ou 
transformados a partir destes. A Comissão 
pode adotar atos de execução que 
estabeleçam regras de conformidade 
aplicáveis aos operadores em matéria de 
importação, tendo em conta os acordos de 
reciprocidade com os países terceiros. O 
ato de execução é adotado segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 229.º, n.º 2. »

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – Parte II – ponto 18 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(18) A expressão «sem álcool» pode ser 
utilizada juntamente com a denominação 
dos produtos vitivinícolas referidos nos 
pontos 1 e 4 a 9, se o produto, 
cumulativamente:

(18) «Vinho desalcoolizado» ou a 
denominação da categoria de produto 
vitivinícola utilizada na sua produção 
seguida da expressão «sem álcool», um 
produto que:
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – Parte II – ponto 18 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) For obtido a partir de vinho, na 
aceção do ponto 1, de vinho espumante 
natural, na aceção do ponto 4), de vinho 
espumante de qualidade, na aceção do 
ponto 5, de vinho espumante de qualidade 
aromático, na aceção do ponto 6, de vinho 
espumante gaseificado, na aceção do 
ponto 7, de vinho frisante natural, na 
aceção do ponto 8, ou de vinho frisante 
gaseificado, na aceção do ponto 9;

a) Não estiver protegido por uma 
indicação geográfica e for obtido a partir 
de vinho, de vinho novo ainda em 
fermentação, de vinho licoroso, de vinho 
espumante natural, de vinho espumante de 
qualidade, de vinho espumante de 
qualidade aromático, de vinho espumante 
gaseificado, de vinho frisante natural, de 
vinho frisante gaseificado, de vinho 
proveniente de uvas passas ou de vinho de 
uvas sobreamadurecidas;

Justificação

A alteração visa incluir estes produtos inovadores na organização comum dos mercados 
como uma nova categoria, para permitir um certo nível de flexibilidade no desenvolvimento 
das regras respeitantes à sua definição, apresentação e processos de produção autorizados.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – Parte II – ponto 18 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tiver sido submetido a um 
tratamento de desalcoolização em 
conformidade com os processos 
especificados no anexo VIII, secção E; e

b) Tiver sido submetido a um 
tratamento de desalcoolização em 
conformidade com as condições 
especificadas no anexo VIII, secção E; e

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
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Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – Parte II – ponto 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(19) O termo «parcialmente 
desalcoolizado» pode ser utilizado 
paralelamente com a denominação dos 
produtos vitivinícolas referidos nos pontos 
1 e 4 a 9, se o produto, cumulativamente:

(19) «Vinho parcialmente 
desalcoolizado» ou a denominação da 
categoria de produto vitivinícola utilizada 
para a sua produção seguida do termo 
«parcialmente desalcoolizado», o produto 
que:

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – Parte II – ponto 19 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) For obtido a partir de vinho, na 
aceção do ponto 1, de vinho espumante 
natural, na aceção do ponto 4), de vinho 
espumante de qualidade, na aceção do 
ponto 5, de vinho espumante de qualidade 
aromático, na aceção do ponto 6, de vinho 
espumante gaseificado, na aceção do 
ponto 7, de vinho frisante natural, na 
aceção do ponto 8, ou de vinho frisante 
gaseificado, na aceção do ponto 9;

a) Não estiver protegido por uma 
indicação geográfica e for obtido a partir 
de vinho, de vinho novo ainda em 
fermentação, de vinho licoroso, de vinho 
espumante natural, de vinho espumante de 
qualidade, de vinho espumante de 
qualidade aromático, de vinho espumante 
gaseificado, de vinho frisante natural, de 
vinho frisante gaseificado, de vinho 
proveniente de uvas passas ou de vinho de 
uvas sobreamadurecidas;

Justificação

A alteração visa incluir estes produtos inovadores na organização comum dos mercados 
como uma nova categoria, para permitir um certo nível de flexibilidade no desenvolvimento 
das regras respeitantes à sua definição, apresentação e processos de produção autorizados.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – Parte II – ponto 19 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Tiver sido submetido a um 
tratamento de desalcoolização em 
conformidade com os processos 
especificados no anexo VIII, secção E; e

b) Tiver sido submetido a um 
tratamento de desalcoolização em 
conformidade com as condições 
especificadas no anexo VIII, secção E; e

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 3.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:
«c-A) Produtos vitivinícolas 
aromatizados desalcoolizados:»

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Ao artigo 3.º, é aditado o seguinte 
número:
«4-A. Produto vitivinícola aromatizado 
desalcoolizado é uma bebida»
a) Obtida sob as condições 
especificadas nos n.ºs 2, 3 e 4;
b) Que foi submetida a um 
tratamento de desalcoolização;
c) Com um título alcoométrico 
volúmico adquirido inferior a 0,5% vol.»



PE630.373v02-00 26/32 AD\1175401PT.docx

PT

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
número:
«4-A. As práticas enológicas 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
606/2009 aplicam-se aos produtos 
vitivinícolas aromatizados.»

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Ao artigo 5.º é aditado o seguinte 
número:
«5-A. Nos casos em que se pretende 
exportar produtos vitivinícolas 
aromatizados, os Estados-Membros 
podem permitir outras denominações de 
venda que não as estabelecidas no anexo 
II se tais denominações de venda forem 
exigidas pela legislação do país terceiro 
em questão. Estas indicações podem 
figurar numa língua que não seja uma 
língua oficial da União.»

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Artigo 5 – n.º 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-B) No artigo 5.º, é aditado o seguinte 
número: 
«5-B. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 33.º, que alterem o anexo II do 
presente regulamento para ter em conta o 
progresso técnico e científico, a evolução 
do mercado, a saúde e a necessidade de 
informação dos consumidores.» 

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) No artigo 6.º, n.º 3, é aditado o 
seguinte número: 
3-A. O ano de colheita pode constar dos 
rótulos dos produtos se o produto 
vitivinícola representar, no mínimo, 75% 
do volume total e se, no mínimo, 85% das 
uvas utilizadas na sua produção tiverem 
sido colhidas durante o ano em questão.» 

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) É aditado um novo artigo 7.º-A:
«Artigo 7.º-A

Lista de ingredientes
1. A lista de ingredientes dos 
produtos vitivinícolas aromatizados deve 
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constar do rótulo ou ser disponibilizada 
por outros meios que não a indicação na 
embalagem ou no rótulo.
2. Quando a lista de ingredientes for 
comunicada por meios distintos da 
embalagem ou do rótulo, a informação 
deve ser facilmente acessível e específica, 
aparecendo visualmente afastada de 
outras informações de teor comercial.
3. Os ingredientes são designados 
pelo seu nome específico. O vinho de base 
utilizado deve ser considerado um produto 
de base único. Por conseguinte, não é 
necessário enumerar os respetivos 
ingredientes.
4. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 33.º, que estabeleçam as regras 
para indicação da lista de ingredientes 
dos produtos vitivinícolas aromatizados.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Anexo I – ponto 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) No anexo I, ponto 1, alínea a), é 
aditada a seguinte subalínea iii-A):
«iii-A) bebidas espirituosas (sem exceder 
1 % da quantidade total).» 

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 7-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Anexo II – secção B – ponto 8

Texto em vigor Alteração

(7-B) No anexo II, secção B, o ponto 8 
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passa a ter a seguinte redação:
(8) Glühwein (8) Glühwein

Bebida aromatizada à base de vinho Bebida aromatizada à base de vinho

obtida exclusivamente a partir de vinho 
tinto ou de vinho branco,

obtida exclusivamente a partir de vinho 
tinto e/ou de vinho branco,

aromatizada principalmente com canela 
e/ou cravo-de-cabecinha, e

aromatizada principalmente com canela 
e/ou cravo-de-cabecinha, e

com título alcoométrico volúmico 
adquirido igual ou superior a 7 % vol.

com título alcoométrico volúmico 
adquirido igual ou superior a 7 % vol.

Sem prejuízo das quantidades de água que 
resultem da aplicação do Anexo I, ponto 2, 
é proibida a adição de água.

Sem prejuízo das quantidades de água que 
resultem da aplicação do Anexo I, ponto 2, 
é proibida a adição de água.

No caso de o Glühwein ter sido elaborado 
a partir de vinho branco, a denominação de 
venda «Glühwein» é obrigatoriamente 
complementada por termos alusivos a 
vinho branco como a palavra «branco».

No caso de o Glühwein ter sido elaborado 
a partir de vinho branco, a denominação de 
venda «Glühwein» é obrigatoriamente 
complementada por termos alusivos a 
vinho branco como a palavra «branco».»

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 7-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 251/2014
Anexo II – secção C-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Ao anexo II é aditada a seguinte 
secção nova:
«C-A. PRODUTOS VITIVINÍCOLAS 
AROMATIZADOS 
DESALCOOLIZADOS 
(1) Produto vitivinícola aromatizado 
desalcoolizado" ou a denominação do 
produto vitivinícola aromatizado utilizado 
na sua produção seguido da expressão 
«desalcoolizado», produtos em 
conformidade com a definição 
estabelecida no artigo 3.º, n.º 5.»

Alteração 50

Proposta de regulamento
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Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os vinhos colocados no mercado 
ou rotulados antes da aplicação das 
disposições pertinentes que não cumpram 
os requisitos do presente regulamento 
podem ser comercializados até ao 
esgotamento das existências.

Justificação

A presente alteração diz respeito aos vinhos rotulados antes da entrada em vigor do novo 
regulamento e, em especial, à parte relativa às novas obrigações de rotulagem.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O artigo 119.º, n.º 1, alínea i), o 
artigo 119.º, n.º 4, e o artigo 122.º, n.º 1, 
alínea b), subalínea vi), são aplicáveis [5 
anos] após a publicação do presente 
regulamento.
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