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1. PREÂMBULO 

 
Na ausência de um documento que sintetize as disposições comunitárias em vigor 
sobre Especialidades Tradicionais de produtos agrícolas e de géneros alimentícios: 
definição; processo de registo/alteração/cancelamento; protecção; controlo e 
rotulagem, tarefas dos Agrupamentos, etc., entendeu a QUALIFICA/oriGIn 
PORTUGAL publicar este documento síntese.   
 
Dispõem assim os interessados de um texto codificado, estando assinaladas, a cores 
diferentes, a origem das diversas disposições legais que alteram ou complementam o 
texto base relativo à QUALIFICAÇÃO DOS NOMES DOS PRODUTOS como 
ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA.  
Como sempre, recomenda-se vivamente a leitura dos “considerandos”1 já que 
fundamentam e ou explicam, muitas vezes, as lógicas e as razões da inclusão das 
diferentes disposições legais.  
 
Salienta-se que a grande maioria dos textos legais referidos pelo Regulamento 
1151/92 já foram revogados e ou substituídos, pelo que as referências devem ser 
actualizadas face à legislação em vigor. 
 
O símbolo comunitário2 e os formulários3 referidos nos Anexos podem ser 
descarregados directamente do site da Comissão Europeia, recomendando-se 
fortemente tal descarga bem como a utilização dos mesmos respeitando as 
formatações da Comissão Europeia. 
 
Os sublinhados, caixas, ícones e outras formas gráficas são da responsabilidade da 
autora, excepto no que se refere aos símbolos europeus. 
 

 
 

2. TEXTOS LEGAIS UTILIZADOS  
 

 
1 Só se incluíram os “considerandos” dos regulamentos de base (Reg 1151/2012, Reg Delegado 664/2014 e Reg 
Execução 668/2012) 
2 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-
and-quality-schemes-explained_en#logos 
 
3 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-
product/applications-register-new-gi-products_en#agricultural-products 
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►B REGULAMENTO (UE) Nº 1151/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
de 21 de Novembro de 2012 

relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios 
 

(JO L 343 de 14.12.2012, p. 1) 
Alterado por:  
►M1  

Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Março de 2017 (L 95, p.1, 7.4.2017)  

►M2  

Regulamento (UE) 2021/2117 do Parlamento Europeu e do Conselho de 2 de Dezembro de 2021 (L 435, p. 262, 6.12.2021) 

 

Rectificado por:  

►C1  

Rectificação, JO L 55 de 27.2.2013, p. 27 (1151/2012)  

►C2  

Rectificação, JO L 191 de 17.7.2015, p. 10 (1151/2012)  

►C3  

Rectificação, JO L 137 de 24.5.2017, p. 40 (2017/625)  

►C4  

Rectificação, JO L 125 de 28.4.2022, p. 4 (2021/2117) 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/2014 DA COMISSÃO, de 18 de 
Dezembro de 2013, que completa o Regulamento (UE) Nº 1151/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito ao estabelecimento dos símbolos da 
União para as denominações de origem protegidas, as indicações geográficas 
protegidas e as especialidades tradicionais garantidas e a certas regras relativas à 
proveniência, certas regras processuais e certas regras transitórias adicionais  

Rectificado por:  

►C1  

Rectificação, JO L 220 de 21.8.2015, p. 20 (664/2014) 
 
M1* Modificado por: 

 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2022/891 DA COMISSÃO de 1 de Abril 
de 2022 
 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 668/2014 DA 
COMISSÃO de 13 de Junho de 2014 que estabelece regras de aplicação 
do Regulamento (UE) Nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e 
dos géneros alimentícios  

Rectificado por:  

►C1 Rectificação, JO L 39 de 14.2.2015, p. 23 (668/2014)  
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►C3 Rectificação, JO L 192 de 21.7.2022, p. 30 (2022/892) 
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REGULAMENTO (UE) Nº    1151/2012    DO    PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 21 de Novembro de 2012 

relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios 
 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 
 
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 43º, 

nº2, e o artigo 118º, primeiro parágrafo, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 
 

Após transmissão do projecto de acto legislativo aos parlamentos nacionais, 
 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu4, 
 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões5, 
 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário6, 
 

Considerando o seguinte:  
 
(1) A qualidade e a diversidade da produção agrícola, das pescas e da aquicultura da União são um 

dos seus importantes pontos fortes, conferindo uma vantagem concorrencial aos produtores da 
União e dando um contributo de relevo para o património cultural e gastronómico vivo da 
União. Tal deve-se às competências e à determinação dos agricultores e produtores da União, 
que souberam preservar as tradições e simultaneamente ter em conta a evolução dos novos 
métodos e materiais de produção. 

 
(2) Os cidadãos e consumidores da União exigem cada vez mais produtos de qualidade e produtos 

tradicionais. Preocupam-se igualmente em preservar a diversidade da produção agrícola na 
União. Tal gera uma procura de produtos agrícolas ou de géneros alimentícios com características 
específicas identificáveis, em especial as que estão associadas à sua origem geográfica. 

 
(3) Os produtores só podem continuar a produzir uma gama diversificada de produtos de qualidade 

se o seu esforço for recompensado de uma forma justa. Isto implica que possam comunicar aos 
compradores e consumidores as características dos seus produtos em condições de concorrência 
leal. Implica igualmente que os produtores possam identificar correctamente os seus produtos 
no mercado. 

(4) Ao recompensar os produtores pelos seus esforços de produção de uma gama diversificada de 
produtos de qualidade, os regimes de qualidade podem ser vantajosos para a economia rural. 
Isto é particularmente verdade para as zonas desfavorecidas, as zonas de montanha e as regiões 
ultraperiféricas, onde o sector agrícola representa uma parte significativa da economia e os custos 
de produção são elevados. Desta forma, os regimes de qualidade podem constituir um contributo 
e um complemento para as políticas de desenvolvimento rural, assim como para as políticas de 
apoio ao mercado e aos rendimentos da política agrícola comum (PAC). Podem, nomeadamente, 
dar um contributo nas zonas em que o sector agrícola tem um peso económico mais importante, e 
em especial nas zonas desfavorecidas. 

 
(5) As prioridades estratégicas da Europa 2020, estabelecidas na comunicação da Comissão 

 
4 JO C 218 de 23.7.2011, p. 114. 
5 JO C 192 de 1.7.2011, p. 28 
6 Posição do Parlamento Europeu de 13 de Setembro de 2012 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 13 
de Novembro de 2012. 
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intitulada «Europa 2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo», 
incluem como objectivos estabelecer uma economia competitiva baseada no conhecimento e 
na inovação e fomentar uma economia com níveis elevados de emprego que assegure a coesão 
social e territorial. Convém, pois, que a política de qualidade dos produtos agrícolas faculte 
aos produtores os instrumentos adequados para uma melhor identificação e promoção dos seus 
produtos que tenham características específicas, e que simultaneamente proteja esses produtores 
contra práticas desleais. 
 

(6) O conjunto de medidas complementares previstas deverá respeitar os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade. 

(7) ….. 

(8) A rotulagem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios deverá estar sujeita às regras 
gerais estabelecidas na Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Março de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios7, e em especial às disposições 
destinadas a evitar rotulagens susceptíveis de confundir os consumidores ou de os induzir em 
erro. 

(9) A comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a política de qualidade dos produtos agrícolas 
identificou como prioridade o reforço da coerência e da homogeneidade global da política de 
qualidade dos produtos agrícolas. 

(10) O regime ….das especialidades tradicionais garantidas possuem determinados objectivos e 
disposições comuns. 

(11) A União tem vindo, desde há algum tempo, a seguir uma abordagem que visa simplificar o 
quadro normativo da PAC. Esta abordagem deverá ser igualmente aplicada à regulamentação no 
domínio da política de qualidade dos produtos agrícolas, sem, no entanto, pôr em causa as 
características específicas desses produtos. 

(12) Alguns regulamentos que fazem parte da política de qualidade dos produtos agrícolas foram 
revistos recentemente, mas ainda não são plenamente aplicados, pelo que não deverão ser 
incluídos no presente regulamento. Poderão contudo ser incorporados ulteriormente, quando a 
legislação for plenamente aplicada. 

(13) ….. 
(14) ….. 

(15) O âmbito de aplicação do presente regulamento deverá limitar-se aos produtos agrícolas 
destinados ao consumo humano constantes do Anexo I do Tratado e a uma lista de produtos não 
abrangidos pelo referido anexo, mas estreitamente ligados à produção agrícola ou à economia 
rural. 

 

(16) As regras previstas no presente regulamento deverão ser aplicadas sem prejuízo da legislação da 
União em vigor sobre vinhos, vinhos aromatizados, bebidas espirituosas, produtos da agricultura 
biológica ou regiões ultraperiféricas.  

(17) …. 
(18) …. 
(19) …. 
(20) …. 
(21) ….. 
(22) …. 
(23) ….. 
(24) …. 
(25) …… 
(26) ….. 
(27) ….. 

 
7 JO L 109 de 6.5.2000, p. 29. 
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(28) ….. 
(29) …… 
(30) ….. 
(31) ….. 
(32) ….. 
(33) …. 
(34) O objectivo específico do regime das especialidades tradicionais garantidas é ajudar os 

produtores de produtos tradicionais a comunicar aos consumidores informações sobre os   
atributos dos seus produtos que apresentem uma mais-valia. Contudo, como apenas algumas 
denominações foram registadas, o regime actual das especialidades tradicionais garantidas não 
conseguiu desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Por conseguinte, convém melhorar, 
clarificar e afinar as disposições actuais, a fim de tornar o regime mais compreensível, 
operacional e atractivo para os potenciais candidatos. 

 
(35) O regime actual prevê a opção de registar uma denominação para fins de identificação sem 

proceder à sua reserva na União. É conveniente suprimir esta opção, uma vez que não foi bem 
compreendida pelas partes interessadas e que a identificação de produtos tradicionais pode 
realizar-se de forma mais eficaz ao nível nacional ou regional, em aplicação do princípio da 
subsidiariedade. À luz da experiência adquirida, convém que o regime incida unicamente sobre 
a reserva de denominações em toda a União. 

(36) A fim de assegurar que as denominações de produtos tradicionais autênticos sejam registadas no 
âmbito do regime, há que adaptar os critérios e as condições para o registo de uma denominação, 
nomeadamente os que se referem à definição de «tradicional», que deverá abranger os produtos 
que tenham sido produzidos durante um período significativo de tempo. 

(37) A fim de assegurar a coerência das especialidades tradicionais garantidas e a sua conformidade 
com as especificações correspondentes, é necessário que os próprios produtores reunidos em 
agrupamentos definam o produto num caderno de especificações. A possibilidade de registo de 
uma denominação enquanto especialidade tradicional garantida deverá estar aberta aos 
produtores de países terceiros. 

(38) Para poderem beneficiar de uma reserva, as especialidades tradicionais garantidas deverão ser 
registadas ao nível da União. A inscrição no registo deverá igualmente fornecer informações 
aos consumidores e aos operadores comerciais. 

(39) A fim de evitar criar condições de concorrência desleais, qualquer produtor, incluindo os de países 
terceiros, deverá poder utilizar uma denominação registada de uma especialidade tradicional 
garantida, desde que o produto em causa cumpra os requisitos do caderno de especificações 
pertinente e o produtor esteja sujeito a um sistema de controlo. No caso das especialidades 
tradicionais garantidas que são produzidas na União, o símbolo da União deverá ser aposto na 
embalagem e deverá ser possível associá-lo à menção «especialidade tradicional garantida». 

(40) A fim de proteger as denominações registadas de utilizações abusivas, ou de práticas que possam 
induzir os consumidores em erro, é necessário reservar a sua utilização. 

(41) ►C1 Para as denominações já registadas ao abrigo do Regulamento (CE) nº 509/2006 que, em 
3 de J a n e i r o  d e  2013, ◄ não estejam de outro modo abrangidas pelo âmbito de aplicação 
do presente regulamento, as condições de utilização estabelecidas no Regulamento (CE) 
nº509/2006 deverão continuar a ser aplicáveis durante um período transitório. 

(42) Para as denominações registadas sem reserva da denominação ao abrigo do Regulamento (CE) 
nº509/2006, é oportuno prever um procedimento de registo que permita que sejam registados 
com reserva da denominação. 

(43) Convém ainda prever medidas transitórias aplicáveis aos pedidos de registo recebidos pela 
Comissão antes de 3 de Janeiro de 2013. 

(44) ….. 
(45) ….. 

(46) A mais-valia .…..das especialidades tradicionais garantidas assenta na confiança dos 
consumidores, e só pode ser digna de crédito se for acompanhada de verificações e controlos 
eficazes. É conveniente que esses regimes de qualidade estejam sujeitos a um sistema de 
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acompanhamento mediante controlos oficiais, nos termos dos princípios  previstos  no 
Regulamento (CE) nº882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, 
relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento da 
legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas 
à saúde e  ao  bem-estar dos  animais8, e  que incluam  um  sistema de  inspecções em todas  as 
fases de produção, transformação e distribuição. A fim de ajudar os Estados-Membros a melhor 
aplicar as disposições do Regulamento (CE) nº882/2004 no que respeita aos controlos ….das 
especialidades tradicionais garantidas, o presente regulamento deverá fazer referência aos artigos 
mais relevantes. 

 
(47) A fim de garantir ao consumidor as características específicas … das especialidades tradicionais 

garantidas, é conveniente que os operadores estejam sujeitos a um regime que verifique o 
respeito do caderno de especificações. 

 
(48) A fim de assegurar a sua imparcialidade e eficácia, as autoridades competentes deverão satisfazer 

uma série de critérios operacionais. Deverão ser previstas disposições com vista à delegação de 
algumas competências para a realização de tarefas específicas de controlo a organismos de 
controlo. 

(49) As normas europeias (normas EN) elaboradas pelo Comité Europeu de Normalização (CEN) e 
as normas internacionais elaboradas pela Organização Internacional de Normalização (ISO) 
deverão ser utilizadas na acreditação dos organismos de controlo, bem como por estes organismos 
nas suas operações. A acreditação destes organismos deverá efectuar-se nos termos do 
Regulamento (CE) nº765/2008 de Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008, 
que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização 
de produtos 9. 

 
(50) É necessário incluir as informações relativas às actividades de controlo ….. das especialidades 

tradicionais garantidas nos planos nacionais de controlo plurianuais e nos relatórios anuais 
elaborados pelos Estados-Membros nos termos do Regulamento (CE) nº 882/2004. 

 
(51) Os Estados-Membros deverão ser autorizados a cobrar uma taxa para cobrir as despesas 

suportadas. 
 
(52) Há que clarificar as regras existentes relativas à manutenção da utilização continuada de 

denominações genéricas, de tal modo que as menções genéricas que são semelhantes ou que fazem 
parte de uma denominação ou menção protegida ou reservada conservem o seu estatuto genérico. 

(53) ….. 
(54) ….. 
(55) …… 
(56) É conveniente que as disposições dos sistemas que estabelecem direitos de propriedade 

intelectual, em especial os estabelecidos pelo regime de qualidade das denominações de origem 
e das indicações geográficas ou os estabelecidos no âmbito da legislação relativa às marcas, não 
sejam afectadas pela reserva de denominações e pela definição de menções e símbolos nos termos 
dos regimes de qualidade relativos às especialidades tradicionais garantidas e às menções de 
qualidade facultativas. 

(57) O papel dos agrupamentos deverá ser esclarecido e reconhecido. Os agrupamentos desempenham 
um papel essencial no processo de pedido de registo de denominações relativas ….  a 
especialidades tradicionais garantidas, bem como na alteração dos cadernos de especificações e 
nos pedidos de cancelamento os agrupamentos podem igualmente desenvolver actividades 
relacionadas com a fiscalização da protecção efectiva das denominações registadas, actividades 
relacionadas com a conformidade da produção com o caderno de especificações dos produtos, 
actividades relacionadas com a informação e promoção das denominações registadas e, em 
geral, qualquer actividade destinada a melhorar o valor dessas denominações e a eficácia dos 
regimes de qualidade. Cumpre-lhes, além disso, proceder ao acompanhamento da posição dos 

 
8 JO L 165 de 30.4.2004, p. 1. 
9 JO L 218 de 13.8.2008, p. 30. 
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produtos no mercado. Não obstante, importa que estas actividades não facilitem nem 
provoquem situações anti concorrenciais incompatíveis com os artigos 101º e 102º do Tratado. 

 
(58) A fim de assegurar que as denominações registadas relativas às …. especialidades tradicionais 

garantidas satisfazem as condições estabelecidas no presente regulamento, os pedidos deverão 
ser examinados pelas autoridades nacionais do Estado-Membro em causa, na observância de 
disposições mínimas comuns, incluindo um procedimento nacional de oposição. A Comissão 
deverá subsequentemente examinar atentamente os pedidos para se certificar de que não existem 
erros manifestos, e de que foram tidos em conta tanto o direito da União como os interesses das 
partes interessadas fora do Estado-Membro do pedido. 

 
(59) É conveniente conceder às denominações dos produtos originários de países terceiros o acesso 

ao registo de …. especialidades tradicionais garantidas que satisfazem as condições estabelecidas 
no presente regulamento. 

 
(60) É necessário proteger na União e nos países terceiros os símbolos, as menções e as abreviaturas 

que indicam a participação num regime de qualidade, assim como os direitos da União associados, 
a fim de assegurar que tais símbolos, menções e abreviaturas sejam utilizados em produtos 
autênticos e que os consumidores não sejam induzidos em erro quanto às qualidades dos 
produtos. Além disso, para que a protecção seja eficaz, a Comissão deverá dispor de recursos 
orçamentais razoáveis, numa base centralizada, no âmbito do Regulamento (CE) nº1698/2005 do 
Conselho, de 20 de Setembro de 2005, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader)10 e nos termos do artigo 5º   do 
Regulamento (CE) nº 1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao 
financiamento da política agrícola comum11. 

 
(61) É necessário encurtar e melhorar, em especial relativamente à tomada de decisão, o procedimento 

de registo das …. especialidades tradicionais garantidas, incluindo os períodos de exame e de 
oposição. A responsabilidade da tomada de decisão sobre o registo deverá caber à Comissão, 
assistida, em certas circunstâncias, pelos Estados-Membros. É necessário estabelecer 
procedimentos que permitam alterar o caderno de especificações dos produtos após o registo e 
cancelar as denominações registadas, nomeadamente se o produto já não cumprir os requisitos 
do caderno de especificações ou se a denominação já não for utilizada no mercado. 

(62) É necessário prever procedimentos adequados para facilitar os pedidos transfronteiriços de registo 
conjunto de …especialidades tradicionais garantidas. 

 
(63) A fim de completar ou alterar certos elementos não essenciais do presente regulamento, o poder 

de adoptar actos nos termos do artigo 290º do Tratado deverá ser delegado na Comissão no 
que diz respeito a completar a lista de produtos constante do Anexo I do presente regulamento; 
….; fixar regras no sentido de limitar as informações contidas no caderno de especificações; definir 
os símbolos da União; fixar regras transitórias adicionais a fim de proteger os direitos e os 
interesses legítimos dos produtores ou das partes interessadas em causa; fixar mais disposições 
relativas aos critérios de elegibilidade das denominações das especialidades tradicionais 
garantidas; ……; ….; estabelecer regras suplementares destinadas a determinar o carácter 
genérico de menções na União; ……; definir regras relativas ao procedimento nacional de 
oposição no caso dos pedidos conjuntos que abrangem mais de um território nacional; e 
complementar as regras aplicáveis ao processo de pedido, ao procedimento de oposição, ao 
procedimento dos pedidos de alteração e ao procedimento de cancelamento em geral. É 
particularmente importante que a Comissão proceda às consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos. A Comissão, quando preparar e redigir actos 
delegados, deverá assegurar a transmissão simultânea, atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

(64) A fim de assegurar condições uniformes para a execução do presente regulamento, deverão ser 

 
10 JO L 277 de 21.10.2005, p. 1. 
11 JO L 209 de 11.8.2005, p. 1. 
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atribuídas competências de execução à  Comissão no que diz respeito a estabelecer regras sobre 
a forma do caderno de especificações; …..; definir as características técnicas dos símbolos e 
da menções da União, assim como as regras relativas à sua utilização nos produtos, incluindo 
as versões linguísticas adequadas a utilizar; ….; estabelecer regras de execução sobre a forma e 
o conteúdo do registo de especialidades tradicionais  garantidas;  estabelecer  regras  para  a  
protecção  das especialidades tradicionais garantidas; estabelecer todas as medidas relativas aos  
formulários, procedimentos  ou outros  aspectos técnicos que se revelarem necessárias para a 
aplicação do Título IV; …..; estabelecer regras para a protecção uniforme das indicações, 
abreviaturas e símbolos referentes aos regimes de qualidade; estabelecer regras de execução 
sobre os procedimentos, a forma e a apresentação dos pedidos de registo e das oposições, a 
recusa do pedido e a decisão de registar uma denominação caso não tenha sido alcançado um 
acordo; estabelecer regras de execução sobre os procedimentos, a forma e a apresentação dos 
pedidos de alteração, o cancelamento do registo ….de uma especialidade tradicional garantida; 
e estabelecer regras de execução sobre os trâmites e a forma do procedimento de cancelamento, 
bem como sobre a apresentação dos pedidos de cancelamento. Essas competências deverão ser 
exercidas nos termos do Regulamento (UE) nº 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela 
Comissão 12. 

(65) A Comissão  deverá ficar habilitada a adoptar actos de execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) nº182/2011 no que diz respeito a estabelecer  e manter um registo …..das especialidades 
tradicionais garantidas,  reconhecidas  no  âmbito do presente regime; definir os meios pelos 
quais são tornados públicos os nomes e endereços dos organismos de certificação de produtos; 
e registar uma denominação na ausência de um acto de oposição ou de declaração de oposição 
fundamentada admissível ou, no caso contrário, se tiver sido alcançado um acordo, 

 
 

(REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO) 

 

Tendo em conta o Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de Novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios13, nomeadamente o artigo 5º, nº 4, primeiro e segundo parágrafos, o 
artigo 12º, nº 7, primeiro parágrafo, o artigo 16º, nº 2, o artigo 19º, nº 2, primeiro parágrafo, 
o artigo 23º nº4, primeiro parágrafo, o artigo 25º, nº3, o artigo 49º, nº7, primeiro parágrafo, 
o artigo 51º, nº6, primeiro parágrafo, o artigo 53º, nº3, primeiro parágrafo, e o artigo 54º, 
nº2, primeiro parágrafo, 

Considerando o seguinte: 

(1) O Regulamento (UE) nº1151/2012 revogou e substituiu o Regulamento (CE) 
nº509/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo às especialidades 
tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios14, ….15. O 
Regulamento (UE) nº1151/2012 habilita a Comissão a adoptar actos delegados e de 
execução. A fim de assegurar o funcionamento harmonioso dos regimes de qualidade 
dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios no novo quadro jurídico, devem ser 
adoptadas certas regras por meio dos referidos actos. As novas regras devem substituir 
as regras de execução dos Regulamentos …..(CE) nº509/2006, estabelecidas, 
respectivamente, …..pelo Regulamento (CE) nº1216/2007 da Comissão, de 18 de 
Outubro de 2007, que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) nº509/2006 
do Conselho relativo às especialidades tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e 

 
12 JO L 55 de 28.2.2011, p.13 
13 JO L 343 de 14.12.2012, p.1 
14 JO L 93 de 31.03.2006, p.1 
15 JO L 93 de 31.03.2006, p.12 
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dos géneros alimentícios16. 

(2) …... 

(3) ….. 

(4) Com vista a assegurar a comunicação das informações adequadas ao consumidor, 
devem ser definidos os símbolos da União destinados a publicitar ….. as especialidades 
tradicionais garantidas. 

(5) A fim de garantir que o caderno de especificações das especialidades tradicionais 
garantidas faculte apenas informações pertinentes e sucintas e evitar que os pedidos de 
registo ou os pedidos de aprovação de uma alteração do caderno de especificações de 
uma especialidade tradicional garantida sejam demasiado volumosos, deve ser fixada a 
extensão máxima do caderno de especificações. 

(6) Para facilitar o processo de pedido, devem ser estabelecidas regras adicionais relativas 
ao procedimento nacional de oposição no caso dos pedidos conjuntos que abranjam 
mais de um território nacional. Atendendo a que o direito de oposição deve ser garantido 
em todo o território da União, deve ser prevista a obrigação de aplicar o procedimento 
nacional de oposição em todos os Estados-Membros abrangidos pelos pedidos 
conjuntos. 

(7) A fim de assegurar a clareza das etapas do procedimento de oposição, é necessário 
especificar as obrigações processuais do requerente caso as consultas adequadas 
subsequentes à apresentação de uma declaração de oposição fundamentada resultem 
num acordo. 

(8) Para facilitar o tratamento dos pedidos de alteração do caderno de especificações de um 
produto, devem ser estabelecidas regras complementares relativas ao exame dos 
pedidos de alteração e à apresentação e avaliação de alterações menores. Devido à sua 
natureza urgente, as alterações temporárias devem ser dispensadas do procedimento 
normal e não devem ser sujeitas a aprovação formal pela Comissão. No entanto, a 
Comissão deve ser plenamente informada do teor e da justificação dessas alterações. 

(9) Com vista a assegurar que todas as partes disponham da oportunidade de defender os 
seus direitos e interesses legítimos, devem ser estabelecidas regras complementares 
relativas ao procedimento de cancelamento. O procedimento de cancelamento deve ser 
alinhamento pelo procedimento de registo normal estabelecido nos artigos 49º a 52º do 
Regulamento (UE) nº1151/2012. Deve, ainda, ser clarificado que os Estados-Membros 
são também pessoas colectivas que podem ter um interesse legítimo em apresentar um 
pedido de cancelamento ao abrigo do artigo 54º. nº1, primeiro parágrafo, do referido 
regulamento. 

(10) …… 

(11) O artigo 12º, nº3, e o artigo 23º, nº3, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
nº1151/2012 estabelecem que, em relação aos produtos originários da União que sejam 
comercializados sob uma …..especialidade tradicional garantida, os símbolos da União 
associados a esses produtos devem figurar na rotulagem e as menções ou abreviaturas 
pertinentes podem figurar na rotulagemº artigo 23º, nº3, segundo parágrafo, estabelece 
que, no caso das especialidades tradicionais garantidas produzidas fora da União, a 
indicação do símbolo na rotulagem é facultativa. As referidas disposições só serão 
aplicáveis a partir de 4 de Janeiro de 2016. No entanto, os Regulamentos (CE) 
nº509/2006 ….., que foram revogados pelo Regulamento (UE) nº1151/2012, 
estabeleciam a obrigação de apor na rotulagem dos produtos originários da União o 

 
16 JO L 275 de 19.10.2007, p.3 
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símbolo ou a menção completa e previam a opção de utilizar a menção «especialidade 
tradicional garantida» na rotulagem das especialidades tradicionais garantidas 
produzidas fora da União. Por razões de continuidade entre os dois regulamentos 
revogados e o Regulamento (UE) nº1151/2012, a obrigação de apor na rotulagem dos 
produtos originários da União o símbolo da União ou a respectiva menção e a opção de 
utilizar a menção «especialidade tradicional garantida» na rotulagem das especialidades 
tradicionais garantidas produzidas fora da União devem ser consideradas como 
implicitamente previstas pelo Regulamento (UE) nº1151/2012 e já aplicáveis. Para 
garantir a segurança jurídica e proteger os direitos e os interesses legítimos dos 
produtores ou das partes interessadas em causa, as condições de utilização dos símbolos 
e menções na rotulagem conforme previstas nos Regulamentos (CE) nº509/2006 ….. 
devem continuar a ser aplicadas até 3 de Janeiro de 2016. 

(12) Por razões de clareza e de segurança jurídica, os Regulamentos ….. (CE) nº1216/2007 
devem ser revogados, 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) 

 
Rectificado por:  

►C1   Rectificação, JO L 39 de 14.2.2015, p. 23 (668/2014)  

►C2 Rectificação, JO L 297 de 13.11.2015, p. 10 (668/2014) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (UE) nº1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios17, nomeadamente o artigo 7º, nº2, 
segundo parágrafo, o artigo 11º, nº3, o artigo 12º, nº7, segundo parágrafo, o artigo 
19º, nº2, segundo parágrafo, o artigo 22º, nº2, o artigo 23º nº4, segundo parágrafo, o 
artigo 44º, nº3, o artigo 49º, nº7, segundo parágrafo, o artigo 51º, nº6, segundo 
parágrafo, o artigo 53º, nº3, segundo parágrafo, e o artigo 54º, nº2, segundo parágrafo, 

Considerando o seguinte: 

(1) O Regulamento (UE) nº 1151/2012 revoga e substitui o Regulamento (CE) nº 
509/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo às especialidades 
tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios18, ….O 
Regulamento (UE) nº 1151/2012 confere poderes à Comissão para adoptar actos 
delegados e de execução. A fim de assegurar o funcionamento harmonioso dos 
regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios no novo 
quadro jurídico, devem ser adoptadas certas regras por meio dos referidos actos. As 
novas regras devem substituir as regras de execução dos …Regulamentos ….. (CE) 
nº 1216/2007 da Comissão, de 18 de Outubro de 2007, que estabelece regras de 
execução do Regulamento (CE) nº 509/2006 do Conselho relativo às especialidades 
tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios19. Estes 
regulamentos são revogados pelo Regulamento Delegado (UE) nº 664/2014 da 
Comissão, de 18 de Dezembro de 2013, que completa o Regulamento (UE) nº 
1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao 
estabelecimento dos símbolos da União para … as especialidades tradicionais 
garantidas e a certas regras relativas à proveniência, certas regras processuais e certas 

 
17 JO L 343 de 14.12.2012, p.1 
18 JO L 93 de 31.3.2006, p.1 
19 JO L 275 de 19.10.2007, p.3  
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regras transitórias adicionais20. 

 

(2) Há que estabelecer regras específicas sobre a utilização dos caracteres linguísticos 
…. das especialidades tradicionais garantidas, bem como as traduções das 
informações (alegações) que acompanham as especialidades tradicionais garantidas, 
de forma a assegurar que os operadores e consumidores de todos os Estados-Membros 
os entendem.  

(3) ……  

(4) …. 

(5) …… 

(6) …..  

(7) …..  

(8) Para que o regime funcione de forma harmoniosa, é necessário especificar os 
procedimentos de pedido de registo, oposição, alteração e cancelamento.  

▼C2  

(9) Para assegurar procedimentos uniformes e eficientes, devem fornecer-se formulários 
de pedido de registo, oposição, alteração e cancelamento, bem como de publicação 
do Documento Único dos nomes registados antes de 31 de Março de 2006.  

 

(10) Por motivos de segurança jurídica, há que especificar claramente os critérios de 
identificação da data de apresentação de pedidos de registo e de alteração.  

(11) …..  

(12) Há que adoptar regras específicas sobre a descrição dos produtos e dos métodos de 
produção, por necessidades de normalização. Para permitir o exame fácil e rápido de 
pedidos de registo de nomes ou de aprovação de alterações, a descrição dos produtos 
e os métodos de produção devem conter apenas elementos pertinentes e comparáveis. 
Impõe-se evitar repetições, disposições implícitas e partes redundantes.  

 

(13) Por motivos de certeza jurídica, devem fixar-se prazos para os procedimentos de 
oposição, aliados a critérios de identificação das respectivas datas de início. 

  

(14) Numa preocupação de transparência, as informações sobre os pedidos de 
alteração e de cancelamento a publicar em aplicação do artigo 50º, nº 2, do Regulamento 
(UE) nº 1151/2012 devem ser exaustivas.  

 

(15) Para fins de racionalização e simplificação, o formulário electrónico deve ser o 
único meio de comunicação admitido para transmissão de pedidos, informações e 
outros documentos.  

 

(16) Devem estabelecer-se regras de utilização dos símbolos e menções para os produtos 
comercializados como …. especialidades tradicionais garantidas, incluindo sobre as 
devidas versões linguísticas.  

 

 
20  JO L 179 de 19.06.2014, p. 17 
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(17) É necessário clarificar as regras sobre a utilização de nomes registados aliados aos 
símbolos, menções ou abreviaturas correspondentes, nos termos do artigo 12º, nºs 3 
e 6, e do artigo 23º, nº 3, do Regulamento (UE) nº 1151/2012. 

  

(18) Como forma de garantir uma protecção uniforme das menções, abreviaturas e 
símbolos e sensibilizar a opinião pública para os regimes de qualidade da União, há 
que estabelecer regras de utilização das menções, abreviaturas e símbolos na 
comunicação e publicidade relacionadas com os produtos obtidos no cumprimento 
destes regimes de qualidade.  

 

(19) É necessário adoptar regras sobre o teor e a forma do Registo …. das especialidades 
tradicionais garantidas, de modo a assegurar transparência e segurança jurídica.  

▼C2  

(20) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o 
parecer do Comité da Política de Qualidade dos Produtos Agrícolas,  

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 
   

 
 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º Objectivos 
 
1. O presente regulamento destina-se a ajudar os produtores de produtos agrícolas e de géneros 
alimentícios a comunicar aos compradores e consumidores as características e os atributos ligados ao 
modo de obtenção desses produtos e géneros alimentícios, garantindo assim: 

a) Condições de concorrência leal para os agricultores e produtores de produtos agrícolas e de 
géneros alimentícios com características e atributos que ofereçam uma mais-valia; 

b) A disponibilização aos consumidores de informações fiáveis sobre esses produtos; 

c) O respeito pelos direitos de propriedade intelectual; e   

d) A integridade do mercado interno. 
 
As medidas previstas no presente regulamento destinam-se a apoiar as actividades agrícolas e de 
transformação e os sistemas agrícolas associados a produtos de elevada qualidade, contribuindo desta 
forma para a realização dos objectivos da política de desenvolvimento rural. 
 
2. O presente regulamento estabelece regimes de qualidade que constituem a base para a identificação 
e, se for caso disso, a protecção de denominações e menções que, designadamente, indicam ou 
descrevem produtos agrícolas com: 
 
a) Características que oferecem uma mais-valia; ou 
 
M2 

b) Atributos que constituem uma mais-valia em virtude dos métodos agrícolas ou de 
transformação utilizados na respectiva produção, em virtude do local de produção ou 
comercialização ou em virtude do seu eventual contributo para o desenvolvimento 
sustentável. 
 

Artigo 2º Âmbito de aplicação 
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1. O presente regulamento abrange os produtos agrícolas destinados ao consumo humano 
constantes do Anexo I do Tratado e outros produtos agrícolas e géneros alimentícios constantes do 
Anexo I do presente regulamento. 
 
A fim de ter em conta os compromissos internacionais, ou os novos métodos ou materiais de 
produção, a Comissão fica habilitada a adoptar, nos termos do artigo 56º, actos delegados que completem 
a lista de produtos constante do Anexo I do presente regulamento. Tais produtos devem estar 
estreitamente ligados à produção agrícola ou à economia rural. 
 
M2 

2. O presente regulamento não se aplica às bebidas espirituosas nem aos produtos vitivinícolas, 
na acepção do anexo VII, parte II, do Regulamento (UE) n. o 1308/2013, com excepção dos 
vinagres de vinho. 
 

 
3. O presente regulamento não prejudica a aplicação de outras disposições específicas da União 
relativas à colocação dos produtos no mercado, e em especial à organização comum de mercado única 
e à rotulagem de alimentos. 
 
4. A Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa 
a um procedimento de informação no domínio das normas e regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da informação 21 não se aplica aos regimes de qualidade 
estabelecidos no presente regulamento. 

 

Artigo 3º Definições 
 
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 
 
1) «Regimes de qualidade», os regimes estabelecidos nos Títulos II, III e IV; 
 
2) «Agrupamento», qualquer associação, independentemente da sua forma jurídica, composta 
principalmente por produtores ou transformadores do mesmo produto; 
 

3) «Tradicional», utilização no mercado nacional comprovada por um período que permite a 
transmissão entre gerações; este período deve ser de, pelo menos, 30 anos; 
 
4) «Rotulagem», todas as indicações, menções, marcas de fabrico ou comerciais, imagens ou símbolos 
referentes a um género alimentício que figurem em qualquer embalagem, documento, aviso, rótulo, anel 
ou gargantilha que acompanhem ou se refiram a esse género alimentício; 
 
5) «Especificidade» em relação a um produto, os atributos de produção característicos que permitem 
distingui-lo claramente de outros produtos similares da mesma categoria; 
 
6) «Menções genéricas», as denominações de produtos que, embora relacionadas com o local, a região 
ou o país onde o produto foi originalmente produzido ou comercializado, se tornaram a denominação 
comum de um produto na União; 
 
7) «Fase de produção», a produção, a transformação ou a preparação; 
 
8) «Produtos transformados», géneros alimentícios resultantes da transformação de produtos não 
transformados. Os produtos transformados podem conter ingredientes que sejam necessários ao seu 
fabrico, ou para lhes dar características específicas. 
 

TÍTULO II ……. 

 
21 JO L 204 de 21.07.98, p.37 
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TÍTULO III 

 

ESPECIALIDADES TRADICIONAIS GARANTIDAS 
 

Artigo 17º Objectivo 

 

 
 
É estabelecido um regime de especialidades tradicionais garantidas, a fim de salvaguardar os métodos 
de produção e as receitas tradicionais, ajudando os produtores de produtos tradicionais a comercializar 
esses produtos e a comunicar aos consumidores os atributos dos seus produtos e receitas tradicionais 
que lhes oferecem uma mais-valia. 
 

Artigo 18º Critérios 
 
1. Podem ser registadas como especialidades tradicionais garantidas as denominações que descrevam 

um determinado produto ou género alimentício que: 
 
 

a) Resulte de um modo de produção, transformação ou composição que correspondam a uma prática 
tradicional para esse produto ou género alimentício; ou 

b) Seja produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente. 

 

 

2. Para ser registada como especialidade tradicional garantida, a denominação deve: 

a) Ter sido tradicionalmente utilizada para fazer referência ao produto específico; ou 

b) Designar o carácter tradicional ou a especificidade do produto. 
 
 
 
3. Se se demonstrar, no âmbito do procedimento de oposição previsto no artigo 51º, que a 

denominação em causa é também utilizada noutro Estado-Membro ou num país terceiro, a fim de 
distinguir produtos comparáveis ou produtos com uma denominação idêntica ou semelhante, a 
decisão relativa ao registo tomada nos termos do artigo 52º, nº3, pode prever que a denominação 
da especialidade tradicional garantida deva ser acompanhada da alegação «produzido segundo a 
tradição de», imediatamente seguida do nome do país ou região em causa. 

 

4. Não podem ser registadas denominação que se refiram unicamente a alegações de ordem geral 
utilizadas para um conjunto de produtos, ou a alegações previstas por acto legislativo específico 
da União. 

 

5. A fim de garantir o bom funcionamento do regime, a Comissão fica habilitada a adoptar, nos 
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termos do artigo 56º, actos delegados que definam melhor os critérios de elegibilidade 
estabelecidos no presente artigo. 

 

Artigo 19º Caderno de especificações 

 
1. Uma especialidade tradicional garantida deve respeitar um caderno de especificações que inclua: 
 
a) A denominação proposta para o registo, nas versões linguísticas adequadas; 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 1º    

Regras específicas relativas aos nomes 

1. O nome das …especialidades tradicionais garantidas deve ser registado na sua 
grafia original. Caso esta não seja em caracteres latinos, será igualmente registada a 
sua transcrição em caracteres latinos, juntamente com a grafia original. 

2.   Nos casos em que o nome de especialidades tradicionais garantidas seja 
acompanhado da alegação referida no artigo 18º, nº3, do Regulamento (UE) 
nº1151/2012 e a mesma deva ser traduzida para outras línguas oficiais, o caderno de 
especificações deve incluí-la. 

 
b) A descrição do produto, incluindo as principais características físicas, químicas, microbiológicas ou 

organolépticas que demonstram a especificidade do produto; 
 
 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 5º 

Descrição de vários produtos distintos 

Nos casos em que o pedido de registo de nomes ou de aprovação de alterações 
descrevam vários produtos distintos com direito a utilizar o mesmo nome, deve 
demonstrar-se individualmente que todos os produtos cumprem as exigências de 
registo. 

Para efeitos do presente artigo, entende-se por «produtos distintos» os produtos que, 
embora partilhem o mesmo nome registado, são diferenciados quando colocados no 
mercado ou considerados produtos diferentes pelo consumidor. 

 
 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 7º   

Regras específicas relativas à descrição do produto e ao método de obtenção 

2.   A descrição dos produtos a classificar como especialidades tradicionais garantidas 
referida no artigo 19º, nº1, alínea b), do Regulamento (UE) nº1151/2012 deve 
mencionar apenas as características necessárias para identificar o produto e as suas 
características específicas. Deve omitir obrigações de carácter geral e, em especial, 
características técnicas inerentes a todos os produtos do mesmo tipo e disposições 
legais obrigatórias a eles aplicáveis. 

 
c) A descrição do método de produção que deve ser seguido pelos produtores, incluindo, se for caso 

disso, a natureza e as características das matérias-primas ou dos ingredientes utilizados e o método 
de elaboração do produto; e 

 
 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 7º 



▼B  

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 
A. Soeiro  11.12.2022  TT 76 1ª 22/54 

 

 
 

Regras específicas relativas à descrição do produto e ao método de obtenção 
 
2.   A descrição do método de obtenção referido no artigo 19º, nº 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) nº 1151/2012 deve incluir apenas o método em aplicação. Caso já 
não sejam seguidas, as práticas tradicionais não devem ser incluídas. Deve descrever-
se unicamente o método necessário para obter o produto específico, de forma que 
permita a sua reprodução.  
 
Os elementos essenciais que atestam o carácter tradicional do produto devem incluir 
aqueles que tenham permanecido inalterados, com referências precisas e bem 
fundamentadas. 

 

d) Os elementos essenciais que atestam o carácter tradicional do produto. 
 
 
2. A fim de assegurar que o caderno de especificações faculte informações pertinentes e sucintas, a 
Comissão fica habilitada a adoptar, nos termos do artigo 56º, actos delegados que estabeleçam regras 
no sentido de limitar as informações contidas no caderno de especificações referido no nº1 do presente 
artigo, caso essa limitação se torne necessária para evitar que os pedidos de registo sejam demasiado 
volumosos. 
 
A Comissão pode adoptar actos de execução que estabeleçam regras sobre a forma do caderno de 
especificações. Os referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 57º, nº 2. 
 

(REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO) Artigo 3º 

Limite para o caderno de especificações das especialidades tradicionais garantidas 

 

 

O caderno de especificações referido no artigo 19º do Regulamento (UE) nº1151/2012 deve 
ser conciso e, excepto em casos devidamente justificados, não deve exceder 5000 palavras. 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 6º   

Instrução dos processos de pedido de registo 

2. O caderno de especificações das especialidades tradicionais garantidas referido 
no artigo 19º do Regulamento (UE) nº1151/2012 deve incluir as informações 
previstas no anexo II do presente regulamento. Deve ser preenchido de acordo com o 
formulário fornecido no mesmo anexo. 

3.   A data de apresentação dos pedidos é a de entrega dos mesmos à Comissão por 
via electrónica. A Comissão envia um aviso de recepção. 

 

Artigo 20º Conteúdo do pedido de registo 

 
1. Os pedidos de registo de especialidades tradicionais garantidas a que se referem o artigo 49º, nº 

2, ou nº 5, devem incluir: 
 
a) O nome e o endereço do agrupamento requerente; 
b) O caderno de especificações tal como previsto no artigo 19º. 
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2. O processo de pedido referido no artigo 49º, nº 4, deve incluir: 
 
a) Os elementos referidos no nº 1 do presente artigo; e 
b) Uma declaração do Estado-Membro em que este considera que o pedido apresentado pelo 

agrupamento e que beneficia de uma decisão favorável preenche as condições do presente 
regulamento e as disposições adoptadas em sua execução. 

 

Artigo 21º Fundamentos de oposição 

 

M2  
1. As declarações de oposição fundamentadas, previstas n o  a r t i g o  51º, nº1, apenas são 

admissíveis se forem recebidas pela Comissão dentro do prazo e se: 
 
a) Fornecerem motivos devidamente fundamentados que justifiquem a incompatibilidade do registo 

proposto com o presente regulamento; ou 

b) Demonstrarem que a denominação é legal, notória e economicamente significativa para produtos 
agrícolas ou géneros alimentícios similares. 

 
2. Os critérios referidos no nº1, alínea b), são avaliados em relação ao território da União. 
 
 
 

 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/ 

 
 

Artigo 22º - Registo das especialidades tradicionais garantidas 
 
1. A Comissão adopta, sem recorrer ao procedimento a que se refere o artigo 57º, nº2, actos de 
execução que estabeleçam e mantenham actualizado um registo acessível ao público das 
especialidades tradicionais garantidas reconhecidas no âmbito do presente regime. 
 
2. A Comissão pode adoptar actos de execução que estabeleçam regras de execução sobre a forma e 
o conteúdo do registo. Os referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 57º, nº 2. 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 14º  

Registo das …. especialidades tradicionais garantidas 

2. Com a entrada em vigor de um instrumento jurídico que regista especialidades 
tradicionais garantidas, a Comissão inscreve no Registo das especialidades 
tradicionais garantidas referido no artigo 22º, nº1, do Regulamento (UE) 
nº1151/2012, os seguintes dados: 

a) nome registado (ou vários nomes, se tal for o caso);  

b) classe do produto, conforme estabelecido no anexo XI do presente 
regulamento;  

c) referência ao instrumento de registo do nome;  
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d) indicação dos países dos agrupamentos que apresentaram o pedido;  

e) informações sobre a decisão de registo: indicar se o nome da especialidade 
tradicional garantida deve ser acompanhado da alegação referida no artigo 18º, nº 3, 
do Regulamento (UE) nº 1151/2012;  

f) relativamente aos pedidos recebidos antes da entrada em vigor do Regulamento 
(UE) nº 1151/2012: indicar se o registo se efectua sem reserva do nome. 

3.   Se a Comissão aprovar alterações do caderno de especificações que modifiquem 
as informações inscritas no Registo, cabe-lhe suprimir os dados originais e registar os 
novos com efeitos à data de entrada em vigor da decisão de aprovação das alterações. 

4.   Na data em que o cancelamento produz efeitos, a Comissão elimina do Registo o 
nome cancelado. 

 

 
Artigo 23º Denominações, símbolos e menções 

 
1. As denominações registadas como especialidades tradicionais garantidas podem ser utilizadas 

por qualquer operador que comercialize um produto conforme com o caderno de especificações 
correspondente. 

 
2. Deve ser definido um símbolo da União destinado a publicitar o regime de especialidades 

tradicionais garantidas. 
 

 
(REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO) Artigo 2º 

Símbolos da União 

Os símbolos da União referidos no artigo 12º, nº2, e no artigo 23º, nº2, do Regulamento 
(UE) nº1151/2012 são definidos em conformidade com o anexo do presente 
regulamento. 

 
M2 
2 No caso de produtos originários da União comercializados como especialidade tradicional garantida 

registada nos termos do presente regulamento, o símbolo referido no nº 2 do presente artigo deve, sem 
prejuízo do nº 4 do mesmo, figurar na rotulagem e na publicidade. Os requisitos de rotulagem para a 
apresentação das menções obrigatórias estabelecidos no artigo 13º, nº1, do Regulamento (UE) nº 
1169/2011 aplicam-se à denominação registada do produto. Podem figurar na rotulagem as menções 
«especialidade tradicional garantida» ou a correspondente abreviatura «ETG». 

 
No caso das especialidades tradicionais garantidas produzidas fora da União, a indicação do símbolo na 

rotulagem é facultativa. 
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(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 13º    

Utilização de símbolos e indicações 

1.   Os símbolos da União referidos nos artigos … 23º, nº2, do Regulamento (UE) 
nº1151/2012 e estabelecidos pelo artigo 2º do Regulamento Delegado (UE) 
nº664/2014 devem ser reproduzidos nos termos do estabelecido no anexo X do 
presente regulamento. 

2.   As indicações ……  «ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA» que 
figuram nos símbolos podem ser utilizadas em qualquer língua oficial da União, nos 
termos do anexo X do presente regulamento. 

3.   Sempre que o rótulo de um produto contenha os símbolos, menções ou respectivas 
abreviaturas da União referidos nos artigos 12º e 23º do Regulamento (UE) 
nº1151/2012, dele deve também constar o nome registado. 

4.   As indicações, abreviaturas e símbolos podem ser utilizados nos termos do artigo 
44º, nº1, do Regulamento (UE) nº1151/2012, na comunicação social ou em suportes 
publicitários para fins de divulgação do regime de qualidade ou publicidade dos 
nomes registados. 

5.   Os produtos colocados no mercado antes da entrada em vigor do presente 
regulamento que não cumpram o disposto nos nºs 1 e 2 podem continuar no mercado 
até esgotamento das existências. 

 
3. A fim de assegurar a comunicação das informações adequadas ao consumidor, a Comissão fica 
habilitada a adoptar, nos termos do artigo 56º, actos delegados que definam o símbolo da União. 
 
A Comissão pode adoptar actos de execução que definam as características técnicas do símbolo da 
União e da menção, assim como as regras relativas à utilização destes últimos nos produtos que 
ostentam a denominação de uma especialidade tradicional garantida, incluindo no que respeita às 
versões linguísticas adequadas a utilizar, os referidos actos de execução são adoptados pelo 
procedimento de exame a que se refere o artigo 57º, nº 2. 

 

 

 

 

Artigo 24º Restrições à utilização de denominações registadas 

 
M2  

1. As denominações registadas são protegidas contra qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, 
nomeadamente no que se refere a produtos utilizados como ingredientes, ou contra qualquer outra 
prática susceptível de induzir o consumidor em erro 

 
 
2.Os Estados-Membros asseguram que as descrições de venda utilizadas a nível nacional não dão 
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origem a confusão com as denominações registadas. 
 
3.A Comissão pode adoptar actos de execução que estabeleçam regras para a protecção das 
especialidades tradicionais garantidas referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 57º, nº 2. 
 

M2  
4. A protecção a que se refere o nº 1 aplica-se igualmente às mercadorias vendidas por meios de venda à 
distância como o comércio electrónico. 
 
 

M2  

                Artigo 24º -A - Períodos transitórios para utilização de especialidades tradicionais garantidas  

 

A Comissão pode adoptar actos de execução que concedam um período transitório não superior a cinco 
anos para permitir que os produtos cuja denominação consista num nome ou contenha um nome que 
contrarie o disposto o artigo 24º , nº 1, continuem a utilizar a denominação com que foram 
comercializados, na condição de uma declaração de oposição admissível, nos termos do artigo 49º, nº 3, 
ou do artigo 51º, demonstrar que esse nome é utilizado legalmente no mercado da União há, pelo menos, 
cinco anos a contar da data de publicação a que se refere o artigo 50º, nº 2, alínea b).  

 
Os referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 57º, 
nº 2, excepto se tiver sido apresentada uma declaração de oposição admissível nos termos do artigo 49º, 
nº 3. 
 

Artigo 25º Disposições transitórias 
 

1. As denominações registadas nos termos do artigo 13º, nº2, do Regulamento (CE) nº509/2006 
são automaticamente inscritas no registo referido no artigo 22º do presente regulamento, os 
cadernos de especificações correspondentes são equiparados aos cadernos de especificações 
referidos no artigo 19º do presente regulamento. Continuam a aplicar-se as disposições transitórias 
específicas associadas a esses registos. 
 
2. As denominações registadas de acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 13º, nº1, do 
Regulamento (CE) nº509/2006, incluindo as registadas com base nos pedidos referidos no artigo 
58º, nº1, segundo parágrafo, do presente regulamento, ►C1 podem continuar a ser utilizadas, nas 
condições previstas no Regulamento (CE) nº509/2006, até 4 de Janeiro de 2023, ◄ excepto se 
os Estados-Membros recorrerem ao procedimento previsto no artigo 26º do presente regulamento. 
 
3. A fim de proteger os direitos e os interesses legítimos dos produtores ou das partes interessadas 
em causa, a Comissão fica habilitada a adoptar, nos termos do artigo 56º, actos delegados que 
estabeleçam regras transitórias adicionais. 
 
 
 

Artigo 26º Procedimento simplificado 
 

1. ►C1 A pedido de um agrupamento, um Estado-Membro pode apresentar à Comissão, até 4 
de Janeiro de 2016, ◄ denominações de especialidades tradicionais garantidas que se 
encontrem registadas nos termos do artigo 13º, nº1, do Regulamento (CE) nº509/2006 e que 
satisfaçam o disposto no presente regulamento. 

 
Antes de apresentar uma denominação, o Estado-Membro lança o procedimento de oposição 
definido no artigo 49º, nºs 3 e 4. 
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Se se demonstrar, no âmbito desse procedimento, que a denominação em causa é também utilizada 
para referir produtos comparáveis, ou produtos com uma denominação idêntica ou semelhante, a 
referida denominação pode ser completada por uma menção que identifique o seu carácter 
tradicional ou a sua especificidade. 
 
Os agrupamentos de um país terceiro podem apresentar tais denominações à Comissão, quer 

directamente, quer através das autoridades do país terceiro. 

2. No prazo de dois meses a contar da sua recepção, a Comissão publica as denominações a que 
se refere o nº1, acompanhadas dos respectivos cadernos de especificações, no JOUE. 

 

3. São aplicáveis os artigos 51º e 52º. 

4. Concluído o procedimento de oposição, a Comissão ajusta, se necessário, as entradas no registo 
mencionado no artigo 22º os cadernos de especificações correspondentes são equiparados aos 
cadernos de especificações referidos no artigo 19º. 

 
 

TÍTULO IV 

 

MENÇÕES DE QUALIDADE FACULTATIVAS 
 
 
…………………………………………… 
 

TÍTULO V 

 

DISPOSIÇÕES COMUNS 
 
 

    
 
 

CAPÍTULO I 

Controlos   oficiais das   … das especialidades tradicionais garantidas 

Artigo 35º Âmbito de aplicação 
As disposições do presente capítulo aplicam-se aos regimes de qualidade previstos no …. Título III. 
 
 

Artigo 36º    Conteúdo dos controlos oficiais 
___________________ 
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Os controlos oficiais efectuados nos termos do Regulamento ►C3 (UE) 2017/625 ◄ do Parlamento 
Europeu e do Conselho22 incluem:  

 

 

a) A verificação da conformidade dos produtos com o caderno de especificações correspondente; e  

 

+ 
 
b) O acompanhamento da utilização das denominações registadas para descrever os produtos colocados 
no mercado, nos termos do artigo …. 24º para as denominações registadas em aplicação do Título III. 

 

Artigo 37º Verificação da conformidade com o caderno de especificações do produto 

▼M1 
1. No que respeita às ….. especialidades tradicionais garantidas que designam produtos originários 
da União, a verificação da conformidade com o caderno de especificações do produto, antes da 
colocação do produto no mercado, é efectuada: 

 

a) Pelas autoridades competentes designadas nos termos do artigo 4º do Regulamento ►C3 (UE) 
2017/625 ◄; ou,  

 
b) Por organismos delegados, na acepção do artigo 3º, ponto 5, do Regulamento ►C3 (UE) 2017/625 
◄ 

▼B  

Os custos de tal verificação da conformidade com o caderno de especificações podem ser suportados 
pelos operadores sujeitos aos referidos controlos. Os Estados-Membros também podem contribuir para 
esses custos.  

 

2. No que respeita às …… especialidades tradicionais garantidas que designam produtos originários de 
países terceiros, a verificação da conformidade com o caderno de especificações, antes da colocação do 
produto no mercado, é efectuada por:  

a) Uma ou mais autoridades públicas designadas pelo país terceiro; e/ou  

 
22 REGULAMENTO ►C3 (UE) 2017/625 ◄ DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 15 de Março de 
2017 relativo aos controlos oficiais e outras actividades oficiais que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria 
de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos 
fitofarmacêuticos, que altera os Regulamentos (CE) nº 999/2001, (CE) nº396/2005, (CE) nº1069/2009, (CE) nº1107/2009, 
(UE) nº 1151/2012, (UE) n. o 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeu e do Conselho, os 
Regulamentos (CE) nº1/2005 e (CE) nº1099/2009 do Conselho, e as Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE e 2008/120/CE do Conselho, e que revoga os Regulamentos (CE) nº 854/2004 e (CE) nº 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE e 97/78/CE do Conselho e a Decisão 92/438/CEE do Conselho (Regulamento sobre os controlos oficiais) (►C3 
JO L 95 de 7.4.2017, p.1◄) 



▼B  

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 
A. Soeiro  11.12.2022  TT 76 1ª 29/54 

 

 
 

b) Um ou mais organismos de certificação de produtos.  

 

3. ►M1 __________ ◄  

A Comissão torna públicos os nomes e endereços das autoridades e dos organismos referidos no nº 2 do 
presente artigo e actualiza periodicamente essas informações. 

4. A Comissão pode adoptar, sem recorrer ao procedimento a que se refere o artigo 57º, nº2, actos de 
execução que definam os meios pelos quais são tornados públicos os nomes e endereços dos organismos 
de certificação de produtos referidos ►M1 no nº 2 ◄ do presente artigo. 

▼M1                                    __________ 
 

Artigo 39.º Organismos delegados que realizam controlos em países terceiros 

 

Os organismos delegados que realizam controlos em países terceiros, referidos no nº 2, alínea b), ou no 
artigo 37º, são acreditados de acordo com a norma harmonizada aplicável intitulada «Avaliação da 
conformidade — Requisitos para organismos que procedem à certificação de produtos, processos e 
serviços». Estes organismos delegados podem ser acreditados por um organismo nacional de acreditação 
da União, nos termos do Regulamento (CE) nº 765/2008, ou por um organismo de acreditação fora da 
União que seja signatário de um convénio multilateral de reconhecimento sob os auspícios do Fórum 
Internacional para a Acreditação.  

 

▼B  

Artigo 40º Planeamento e comunicação das actividades de controlo 

Os Estados-Membros asseguram que as actividades de controlo das obrigações previstas no presente 
capítulo sejam especificamente incluídas numa secção separada dos planos nacionais de controlo 
plurianuais, nos termos dos artigos 41º, 42º e 43º do Regulamento (CE) nº 882/2004.  

Os relatórios anuais sobre o controlo das obrigações estabelecidas no presente regulamento devem incluir 
uma secção separada que contenha as informações previstas no artigo 44º do Regulamento (CE) nº 
882/2004. 
 
 

CAPÍTULO II 

Excepções para certas utilizações anteriores 

Artigo 41º Menções genéricas 
 
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 13º, o presente regulamento não prejudica a utilização de 

menções que são genéricas na União, mesmo que façam parte de denominações protegidas por 
um regime de qualidade. 

 
2. Para determinar se uma menção se tornou ou não genérica, devem ser tidos em conta todos os 

factores relevantes, nomeadamente: 
 
a) A situação existente nas zonas de consumo; 
b) Os actos jurídicos nacionais ou da União pertinentes. 
 
3. A fim de proteger plenamente os direitos das partes interessadas, a Comissão fica habilitada a 

adoptar, nos termos do artigo 56º, actos delegados que estabeleçam regras suplementares 
destinadas a determinar o carácter genérico das menções referidas no nº 1 do presente artigo. 
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Artigo 42º Variedades vegetais e raças animais 
 
1. O presente regulamento não impede a colocação no mercado de produtos cuja rotulagem inclua 

uma denominação ou menção protegida ou reservada ao abrigo de um regime de qualidade descrito 
nos Títulos II, III ou IV e que contenha ou seja constituída pelo nome de uma variedade vegetal 
ou de uma raça animal, desde que estejam preenchidas as seguintes condições: 

 
a) O produto em questão seja constituído pela variedade ou raça indicada, ou dela derive; 
b) Os consumidores não sejam induzidos em erro; 
c) A utilização do nome da variedade ou raça respeite as regras de concorrência leal; 
d) A utilização não explore a reputação da menção protegida; e 
e) …… 
 
2. A fim de precisar o alcance dos direitos e liberdades dos operadores do sector alimentar no 

respeitante à utilização do nome de uma variedade vegetal ou de uma raça animal a que se 
refere o nº1 do presente artigo, a Comissão fica habilitada a adoptar actos delegados, nos termos 
do artigo 56º, no que diz respeito a regras destinadas a determinar a utilização de tais nomes. 
 

Artigo 43º Relação com a propriedade intelectual 
 

        
Os regimes de qualidade descritos nos Títulos … IV são aplicáveis sem prejuízo das regras da União 
ou dos Estados-Membros que regulam a propriedade intelectual, em particular as relativas às 
denominações de origem e indicações geográficas, às marcas e aos direitos concedidos no âmbito dessas 
regras. 

 

CAPÍTULO III 

Menções e símbolos do regime de qualidade e papel dos produtores 

Artigo 44º Protecção das menções e símbolos 
 
1. As menções, abreviaturas e símbolos que se referem a regimes de qualidade só podem ser 
utilizados em relação aos produtos produzidos de acordo com as regras do regime de qualidade 
correspondente. Esta disposição aplica-se, em especial, às menções, abreviaturas e símbolos seguintes: 
 
a) ……. 
 
b) «Especialidade tradicional garantida», «ETG» e símbolo associado, nos termos do Título III; 
 
c) …… 
 
2. Nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº1290/2005, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (Feader) pode, por iniciativa da Comissão ou por sua conta, financiar, de 
forma centralizada, medidas de apoio administrativo relativo ao desenvolvimento, aos trabalhos 
preparatórios, ao acompanhamento e ao apoio administrativo e jurídico, à defesa jurídica, às taxas de 
inscrição, às taxas de renovação, às taxas relativas à vigilância das marcas, às taxas judiciais e a 
quaisquer outras medidas relacionadas necessárias para proteger as menções, abreviaturas e símbolos 
dos regimes de qualidade contra a utilização abusiva, a imitação, a evocação ou qualquer outra prática 
susceptível de induzir em erro o consumidor, na União e nos países terceiros. 
 
3. A Comissão adopta actos de execução que estabeleçam regras relativas à protecção uniforme das 
menções, abreviaturas e símbolos referidos no nº1 do presente artigo. Os referidos actos de execução 
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são adoptados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 57º, nº 2. 
 
 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 13º 

Utilização de símbolos e indicações 

1. Os símbolos da União referidos nos artigos … 23º, nº2, do Regulamento (UE) 
nº1151/2012 …..devem ser reproduzidos nos termos do estabelecido no anexo X 
do presente regulamento. 

 

 

 

4.   As indicações, abreviaturas e símbolos podem ser utilizados nos termos do artigo 
44º, nº1, do Regulamento (UE) nº1151/2012, na comunicação social ou em suportes 
publicitários para fins de divulgação do regime de qualidade ou publicidade dos 
nomes registados. 
 

 
Artigo 45º Papel dos agrupamentos 

 
1. Sem prejuízo das disposições específicas sobre organizações de produtores  e  organizações  

interprofissionais  previstas  no Regulamento (CE) nº 1234/2007, os agrupamentos têm direito a: 

a) Contribuir para assegurar que a qualidade, a reputação e a autenticidade dos seus produtos 
sejam garantidas no mercado, acompanhando a utilização da denominação no comércio, e se 
necessário, no âmbito do artigo 13º, nº3, facultando informações às autoridades competentes 
referidas no artigo 36º, ou a quaisquer outras autoridades com competência na matéria; 

 

b) …….. 
 
c) Realizar actividades de informação e promoção com o objectivo de comunicar aos 
consumidores os atributos do produto que lhe conferem uma mais-valia; 
 
d) Desenvolver actividades conexas para garantir a conformidade do produto com o seu caderno 
de especificações; 
 
e) Tomar medidas para melhorar o funcionamento do regime, nomeadamente através do 
desenvolvimento de competências económicas, da realização de análises económicas, da 
divulgação de informações económicas sobre o regime e da prestação de aconselhamento aos 
produtores; 
 
f)       Adoptar iniciativas destinadas a valorizar os produtos e, se necessário, tomar medidas para 
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impedir ou travar acções que desvalorizem, ou possam desvalorizar, a imagem dos produtos. 
 
2. Os Estados-Membros podem encorajar a formação e o funcionamento de agrupamentos nos seus 

territórios por meios administrativos. Além disso, os Estados-Membros comunicam à Comissão 
os nomes e endereços dos agrupamentos referidos no artigo 3º, ponto 2. A Comissão torna públicas 
essas informações. 

 

Artigo 46º Direito de utilização dos regimes 

 
1. Os Estados-Membros asseguram que os operadores que cumpram as regras de um regime de 
qualidade previsto nos Títulos …. III tenham direito a ser abrangidos por um sistema de verificação 
da conformidade, definido nos termos do artigo 37º. 

 

2. Os operadores que preparam e armazenam produtos comercializados como especialidades 
tradicionais garantidas, …….. ou que colocam tais produtos no mercado, estão igualmente sujeitos aos 
controlos previstos no Capítulo I do presente título. 
 
 
3. Os Estados-Membros asseguram que os operadores que desejarem aderir às regras dos regimes de 
qualidade estabelecidos nos Títulos III… o possam fazer sem que a sua participação seja dificultada 
por obstáculos discriminatórios ou que não sejam objectivamente fundados. 

 

Artigo 47º Taxas 

 
Sem prejuízo do disposto no Regulamento (CE) nº882/2004 e, em especial, das disposições do 
Título II, Capítulo VI desse regulamento, os Estados-Membros podem cobrar uma taxa destinada a 
cobrir as despesas de gestão dos regimes de qualidade, incluindo as decorrentes do tratamento dos 
pedidos, das declarações de oposição, dos pedidos de alterações e dos pedidos de cancelamento 
previstos no presente regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 

Processos de pedido e de registo ……das especialidades tradicionais garantidas 

Artigo 48º Âmbito de aplicação dos processos de pedido 

 
As disposições do presente capítulo aplicam-se aos regimes de qualidade estabelecidos nos Títulos 

… III. 
 

 
Artigo 49º Pedido de registo de denominações 

 
1. Os pedidos de registo de denominações no âmbito dos regimes de qualidade a que se refere o artigo 
48º só podem ser apresentados por agrupamentos que trabalhem com os produtos cuja denominação se 
pretende registar. No caso de uma denominação relativa a uma …. «especialidade tradicional 
garantida», o pedido de registo pode ser apresentado conjuntamente por vários agrupamentos de 
diferentes Estados-Membros ou países terceiros. 
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(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 8º  

Pedidos conjuntos 

Os pedidos conjuntos, na acepção do artigo 49º, nº1, do Regulamento (UE) 
nº1151/2012, devem ser apresentados à Comissão pelo Estado-Membro em questão 
ou por um agrupamento requerente do país terceiro pertinente, directamente ou 
através das autoridades do referido país terceiro. Devem incluir a declaração 
mencionada …. no artigo 20º, nº2, alínea b), do Regulamento (UE) nº1151/2012, por 
parte de todos os Estados-Membros pertinentes. Todos os Estados-Membros e países 
terceiros pertinentes devem preencher o disposto nos artigos 8º e 20º do Regulamento 
(UE) nº1151/2012. 

 

M1** 

O Estado-Membro, a autoridade do país terceiro ou um requerente estabelecido num 
país terceiro que apresente à Comissão um pedido conjunto como referido no primeiro 
parágrafo constitui-se destinatário de quaisquer notificações ou decisões da 
Comissão. 

 
 
 
Uma pessoa singular ou colectiva pode ser equiparada a um agrupamento sempre que se demonstre 
que estão reunidas as seguintes condições: 

 
a) A pessoa em causa é o único produtor que pretende apresentar um pedido; 
 
b) ……… 

 

(REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO) Artigo 4º 

Procedimentos nacionais de oposição para os pedidos conjuntos 

No caso dos pedidos conjuntos referidos no artigo 49º, nº1, do Regulamento (UE) 
nº1152/2012, os procedimentos nacionais de oposição correspondentes devem ser 
realizados em todos os Estados-Membros em causa. 

 
2. Os pedidos ao abrigo do regime previsto no … .  Título III que sejam preparados por um 
agrupamento estabelecido num Estado-Membro são dirigidos às autoridades desse Estado-Membro. 

 
 
O Estado-Membro examina o pedido pelos meios adequados, para verificar se se justifica e se 
satisfaz as condições do respectivo regime. 
 

3. No âmbito do exame referido no segundo parágrafo do nº2 do presente artigo, o Estado-Membro 
lança um procedimento de oposição nacional que assegure uma publicação adequada do pedido e 
preveja um prazo razoável durante o qual qualquer pessoa singular ou colectiva com um interesse 
legítimo e estabelecida ou residente no seu território possa apresentar oposição ao pedido. 
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O Estado-Membro aprecia ….. a admissibilidade das declarações de oposição recebidas no âmbito 
do regime previsto no Título III à luz dos critérios referidos no artigo 21º, nº 1. 
 
4. Se, após a avaliação das declarações de oposição recebidas, considerar que as exigências 
do presente regulamento são respeitadas, o Estado-Membro pode tomar uma decisão favorável e 
apresentar à Comissão um processo de pedido. Deve, nesse caso, informar a Comissão das declarações 
de oposição admissíveis feitas por pessoas singulares ou colectivas que tenham comercializado 
legalmente os produtos em causa, utilizando de forma contínua as denominações em questão, durante 
pelo menos os cinco anos anteriores à data da publicação referida no nº 3. 
 
O Estado-Membro assegura que a sua decisão favorável seja tornada pública e que qualquer pessoa 
singular ou colectiva com um interesse legítimo tenha oportunidade de interpor recurso. 

 
O Estado-Membro assegura a publicação da versão do caderno de especificações em que se baseia 
a sua decisão favorável, e disponibiliza o acesso por via electrónica a esse caderno de especificações. 
 
 
5. Os pedidos ao abrigo do regime previsto …. no Título III, que sejam preparados por um 
agrupamento estabelecido num país terceiro, são apresentados à Comissão, quer directamente, quer 
através das autoridades do país terceiro em causa. 
 
6. Os documentos referidos no presente artigo transmitidos à Comissão são redigidos numa das 
línguas oficiais da União. 
 
7. A fim de facilitar o processo de pedido, a Comissão fica habilitada a adoptar, nos termos do artigo 
56º, actos delegados que definam as regras relativas ao procedimento nacional de oposição no caso 
dos pedidos conjuntos que abrangem mais de um território nacional, e que completem as regras do 
processo de pedido. 
 
A Comissão pode adoptar actos de execução que estabeleçam regras de execução sobre os 
procedimentos, a forma e a apresentação dos pedidos, incluindo os pedidos que abrangem mais de 
um território nacional referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a que 
se refere o artigo 57º, nº 2. 

 

M2  

8. O Estado-Membro informa a Comissão sem demora de qualquer procedimento iniciado, num 
tribunal nacional ou noutra instância nacional, relativo a um pedido apresentado à Comissão, nos 
termos do nº 4, caso o pedido tenha sido invalidado a nível nacional por uma decisão judicial 
imediatamente aplicável, mas não definitiva. 

Artigo 50º Exame pela Comissão e publicação para fins de oposição 
1. A Comissão examina, pelos meios adequados, cada um dos pedidos recebidos de acordo com o 
artigo 49º, a fim de verificar se o pedido se justifica e satisfaz as condições do respectivo regime. 
Este exame não deve exceder um período de seis meses. Se este período for excedido, a Comissão 
informa o requerente, por escrito, dos motivos do atraso. 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/ 
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A Comissão torna pública, pelo menos uma vez por mês, a lista das denominações relativamente 
às quais lhe tenham sido apresentados pedidos de registo, bem como a data da sua apresentação. 

 

2. Se, com base no exame realizado nos termos do nº1, primeiro parágrafo, considerar que as 
condições estabelecidas no presente regulamento estão preenchidas, a Comissão publica, no JOUE: 
 

a) …… 
 

b) Para os pedidos no âmbito do regime definido no Título III, o caderno de especificações. 
 

Artigo 51º Procedimento de oposição 

 

M2  

1. No prazo de três meses a contar da data de publicação no JOUE, as autoridades de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro, ou qualquer pessoa singular ou colectiva residente ou estabelecida num país 
terceiro e que tenha um interesse legítimo, podem apresentar à Comissão uma declaração de oposição 
fundamentada.  

Qualquer pessoa singular ou colectiva residente ou estabelecida num Estado-Membro diferente daquele 
em que o pedido foi apresentado, e que tenha um interesse legítimo, pode apresentar uma declaração de 
oposição fundamentada ao Estado-Membro em que reside ou está estabelecida, dentro de um prazo que 
permita a apresentação de uma declaração de oposição nos termos do primeiro parágrafo.  

 

2. A Comissão examina a admissibilidade das declarações de oposição fundamentadas, à luz dos 
fundamentos de oposição estabelecidos no artigo …. 21º, tratando-se de especialidades tradicionais 
garantidas.  

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 9º 

Regras dos processos de oposição 

1. Para efeitos do artigo 51º, nº2, do Regulamento (UE) nº1151/2012, deve redigir-
se uma declaração de oposição conforme com o formulário constante do anexo III do 
presente regulamento. 

 
 

3. Se a Comissão considerar admissível a declaração de oposição fundamentada, convida, no prazo de 
cinco meses a contar da data de publicação do pedido no JOUE, a autoridade ou a pessoa que apresentou 
a declaração de oposição fundamentada e a autoridade ou o organismo que apresentou o pedido à 
Comissão a procederem às consultas adequadas durante um prazo razoável, que não pode exceder três 
meses.  

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 9º 

Regras dos processos de oposição 

O prazo de três meses previsto no artigo 51º, nº3, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) nº1151/2012 tem início na data de envio, por via 
electrónica, do convite da Comissão às partes interessadas para busca de 
acordo. 
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A autoridade ou a pessoa que apresentou a declaração de oposição fundamentada e a autoridade ou o 
organismo que apresentou o pedido iniciam as referidas consultas adequadas sem atrasos indevidos. 
Transmitem entre si as informações necessárias para avaliar se o pedido de registo preenche as condições 
estabelecidas no presente regulamento. Não havendo acordo, essas informações são transmitidas à 
Comissão.  

A qualquer momento do período de consultas, a Comissão pode, a pedido do requerente, prorrogar o 
prazo das consultas até três meses, no máximo. 

 

                       REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO) Artigo 5º 

Obrigação de comunicação relativa a um acordo num procedimento de oposição 

Sempre que as partes interessadas alcancem um acordo na sequência das consultas referidas 
no artigo 51º, nº3, do Regulamento (UE) nº1152/2012, as autoridades do Estado-Membro 
ou do país terceiro do qual emana o pedido devem comunicar à Comissão todos os factores 
que permitiram alcançar o referido acordo, incluindo as opiniões do requerente e das 
autoridades de um Estado-Membro ou de um país terceiro ou de outras pessoas singulares 
ou colectivas que tiverem apresentado uma oposição. 

 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 9º 

Regras dos processos de oposição 

3.   A notificação referida no artigo 5º do Regulamento Delegado (UE) nº664/2014 e 
a comunicação das informações a fornecer à Comissão nos termos do artigo 51º, nº3, 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) nº1151/2012 deve ocorrer no prazo de um 
mês a partir do termo das consultas, de acordo com o formulário do anexo IV do 
presente regulamento. 

 
 
4.Se, após as consultas adequadas referidas no nº3 do presente artigo, os elementos publicados nos 
termos do artigo 50º, nº2, tiverem sido substancialmente alterados, a Comissão procede de novo ao 
exame previsto no artigo 50º. 
 
M2 
 
5. A declaração de oposição fundamentada e outros documentos enviados à Comissão em conformidade 
com os n.ºs 1, 2 e 3 são redigidos numa das línguas oficiais da União. 
 
6.A fim de estabelecer procedimentos e prazos claros para a oposição, a Comissão fica habilitada a 
adoptar, nos termos do artigo 56º, actos delegados que completem as regras do procedimento de 
oposição. 
 
A Comissão pode adoptar actos de execução que estabeleçam regras de execução sobre os 
procedimentos, a forma e a apresentação das oposições. Os referidos actos de execução são adoptados 
pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 57º, nº 2. 
 

Artigo 52º Decisão sobre o registo 

M2  

1. Se, com base nas informações que lhe forem disponibilizadas pelo exame efectuado nos termos 
do artigo 50º, nº 1, primeiro parágrafo, considerar que não estão satisfeitas as condições estabelecidas 
… no artigo 18º no que respeita aos regimes de qualidade previstos no título III, a Comissão adopta 
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actos de execução que recusam o pedido. Os referidos actos de execução são adoptados pelo 
procedimento de exame a que se refere o artigo 57º, nº 2.  

2. Se não receber qualquer declaração de oposição fundamentada admissível nos termos do artigo 51º, 
a Comissão adopta, sem recorrer ao procedimento a que se refere o artigo 57º, nº 2, actos de execução 
que registam a denominação. 
 
3.Se receber uma declaração de oposição fundamentada admissível, a Comissão, após as consultas 
adequadas referidas no artigo 51º, nº3, e tendo em conta os respectivos resultados: 
 
a) Se tiver sido alcançado um acordo, regista a denominação por meio de actos de execução adoptados 
sem recorrer ao procedimento a que se refere o artigo 57º, nº2, e, se necessário, altera as informações 
publicadas nos termos do artigo 50º, nº2, desde que tais alterações não sejam substanciais; ou 

 
b) Se não tiver sido alcançado um acordo, adopta actos de execução que decidem do registo. Os 

referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 
57º, nº 2. 

 

4.Os actos de registo e as decisões de recusa são publicados no JOUE. 
 
 
 

 
 
M2 

Artigo 53º Alteração do caderno de especificações  
 
1. Os agrupamentos com um interesse legítimo podem solicitar a aprovação de uma alteração ao 

caderno de especificações do produto. 
 
Os pedidos devem descrever e justificar as alterações solicitadas. 
 

M2 

2. As alterações de um caderno de especificações são classificadas em duas categorias quanto à sua 
importância: alterações da União, que requerem um procedimento de oposição ao nível da União, e 
alterações normalizadas, que são tratadas ao nível do Estado-Membro ou de um país terceiro.  

 

Para efeitos do presente regulamento, «alteração da União» significa uma alteração a um caderno de 
especificações que:  

a) ….  

b) ….  

c) Diga respeito a uma especialidade tradicional garantida; ou  

d) Implique novas restrições à comercialização do produto.  
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M2  

As alterações da União são aprovadas pela Comissão. O procedimento de aprovação segue o 
procedimento estabelecido nos artigos 49. o a 52. o com as devidas adaptações.  

 

O exame do pedido centra-se na alteração proposta. Se for caso disso, a Comissão ou o Estado-Membro 
em causa podem convidar o requerente a alterar outros elementos do caderno de especificações.  

 

3. ….  

A Comissão fica habilitada a adoptar actos de execução que estabeleçam regras pormenorizadas sobre 
os procedimentos, a forma e a apresentação de um pedido de alteração para alterações da União, ….. 
Os referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 
57º, nº 2. 

 

Artigo 6º-A Admissibilidade dos pedidos de aprovação de alterações da União 

1.   Os pedidos de aprovação de alterações da União relativos a cadernos de 
especificações são considerados admissíveis se tiverem sido apresentados em 
conformidade com o artigo 53º do Regulamento (UE) nº 1151/2012 e comunicados 
à Comissão em conformidade com o artigo 12º, nº 1, do Regulamento de Execução 
(UE) nº 668/2014 da Comissão23, e se cumprirem o disposto no artigo 10º desse 
regulamento. 

A aprovação, pela Comissão, de um pedido de aprovação de alterações da União 
relativo a um caderno de especificações abrange apenas as alterações da União 
constantes desse pedido. 
 
2.  Se considerar o pedido inadmissível, a Comissão informa as autoridades 
competentes do Estado-Membro ou do país terceiro em causa, ou o requerente 
estabelecido num país terceiro, consoante o caso, dos motivos da inadmissibilidade. 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 10º 
Pedidos de alterações da União relativos a cadernos de especificações 

M1** 
1. Os pedidos de aprovação de alterações da União relativos ao caderno de 
especificações a que se refere o artigo 53º, nº 2, do Regulamento (UE) nº 1151/2012 
devem incluir os seguintes elementos:  

a) A denominação protegida a que a alteração diz respeito;  

b) O nome e os dados de contacto do requerente e uma descrição do interesse legítimo 
deste;  

c) As rubricas do caderno de especificações ….. relativas aos tópicos objecto de 
alterações;  

d) …..  

e) Uma descrição das alterações propostas e os motivos de cada uma delas;  

f) ….. 

 
23 Regulamento de Execução (UE) nº 668/2014 da Comissão, de 13 de Junho de 2014, que estabelece regras de aplicação do 
Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos regimes de qualidade dos produtos 
agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 179 de 19.6.2014, p. 36). 
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g) ……  

h) …..  
i) ……  

j) No caso dos pedidos relativos a especialidades tradicionais garantidas, o caderno 
de especificações consolidado, com a nova redacção;  

k) No caso dos pedidos apresentados por Estados-Membros, uma declaração do 
Estado-Membro de que considera que o pedido cumpre os requisitos do Regulamento 
(UE) nº 1151/2012 e as disposições adoptadas em execução do mesmo.  

 

A descrição e os motivos a que se refere o primeiro parágrafo, alínea e), ……. não 
podem exceder 2 500 palavras cada, excepto em casos devidamente justificados.  

 

2. Os pedidos de aprovação de alterações da União devem ser concisos e não podem 
exceder 5 000 palavras, excepto em casos devidamente justificados.  

 

3. Os pedidos de aprovação de alterações da União ….. relativos ao caderno de 
especificações de especialidades tradicionais garantidas apresentados por um Estado-
Membro devem ser preenchidos de acordo com o formulário constante do anexo VI. 
A Comissão pode introduzir nos seus sistemas digitais as informações que assim lhe 
sejam comunicadas.  

Os requerentes de países terceiros devem utilizar …..o formulário constante do anexo 
VI para as alterações da União relativas ao caderno de especificações de 
especialidades tradicionais garantidas. A Comissão pode introduzir nos seus sistemas 
digitais as informações que assim lhe sejam comunicadas.  

4. ….. o caderno de especificações alterado das especialidades tradicionais garantidas 
devem ser preenchidos de acordo com o artigo 6º. ….. 

5. Para efeitos do artigo 53º, nº 2, quinto parágrafo, do Regulamento (UE) nº 
1151/2012, em conjugação com o artigo 50º, nº 2, do mesmo regulamento, a 
Comissão publica no JOUE, além dos documentos e das informações a que se 
referem, conforme alterados, o pedido de aprovação da alteração da União relativo ao 
caderno de especificações em causa.  

Os dados pessoais que eventualmente constem do pedido são publicados como parte 
do mesmo.  

 

x 
Artigo 54º Cancelamento 

 
1. A Comissão pode, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma pessoa singular ou colectiva 
com um interesse legítimo, adoptar actos de execução que cancelem o registo …..de uma 
especialidade tradicional garantida, nos seguintes casos: 

 
a) Se não estiver garantida a conformidade com as condições do caderno de especificações; 
 



▼B  

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 
A. Soeiro  11.12.2022  TT 76 1ª 40/54 

 

 
 

b) Se não tiver sido colocado no mercado nenhum produto que beneficie dessa especialidade 
tradicional garantida, …. durante pelo menos sete anos. 

 
A Comissão pode, a pedido dos produtores do produto comercializado sob a denominação registada, 

cancelar o registo correspondente. 
 
Os referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 

57º, nº 2. 
 
2. A fim de assegurar a segurança jurídica e de garantir que todas as partes tenham a oportunidade 

de defender os seus direitos e interesses legítimos, a Comissão fica habilitada a adoptar, nos termos 
do artigo 56º, actos delegados que completem as regras do procedimento de cancelamento. 

 
A Comissão pode adoptar actos de execução que estabeleçam regras de execução sobre os trâmites 
e a forma do procedimento de cancelamento, bem como sobre a apresentação dos pedidos referidos no 
nº1 do presente artigo. Os referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 57º, nº 2. 
 

(REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO modificado M1*) Artigo 7º 

Cancelamento 

1.   O procedimento estabelecido nos artigos 49º a 52º do Regulamento (UE) nº1151/2012 
é aplicável mutatis mutandis ao cancelamento de um registo na acepção do artigo 54º, nº1, 
primeiro e segundo parágrafos, do mesmo regulamento. 

2.   Os Estados-Membros são autorizados a apresentar um pedido de cancelamento por sua 
própria iniciativa em conformidade com o artigo 54º, nº1, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) nº1151/2012. 

3.   O pedido de cancelamento deve ser tornado público em conformidade com o artigo 50º, 
nº1, segundo parágrafo, do Regulamento (UE) nº1151/2012. 

4.   As declarações de oposição fundamentadas relativas ao cancelamento só são admissíveis 
se ficar demonstrada uma ligação comercial contínua à denominação registada por parte de 
uma pessoa interessada. 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 11º  

Cancelamento 
M1** 
1. Os pedidos de cancelamento de registo nos termos do artigo 54º, nº 1, do 
Regulamento (UE) nº 1151/2012 devem respeitar o formulário do anexo IX do 
presente regulamento.  

Devem incluir a declaração mencionada no artigo 8º, nº 2, alínea c), ou no artigo 20º, 
nº 2, alínea b), do Regulamento (UE) nº 1151/2012.  

2. As informações a publicar em conformidade com o artigo 50º, nº 2, do 
Regulamento (UE) nº 1151/2012 devem ser constituídas pelo pedido de 
cancelamento, devidamente preenchido, referido no nº 1, primeiro parágrafo, deste 
artigo. 
 

 
 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 12º  

Comunicações entre a Comissão, os Estados-Membros, os países terceiros e outros operadores  
M1** 
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1. Os documentos e as informações necessários à aplicação do disposto nos títulos II 
e III do Regulamento (UE) nº 1151/2012 e as disposições conexas devem ser 
comunicados à Comissão do seguinte modo:  

a) As autoridades competentes dos Estados-Membros devem utilizar os sistemas 
digitais disponibilizados pela Comissão, sem prejuízo do disposto no nº 2 do presente 
artigo;  

b) As autoridades competentes e os produtores de países terceiros, bem como as 
pessoas singulares ou colectivas com um interesse legítimo ao abrigo do Regulamento 
(UE) nº 1151/2012, devem utilizar o correio electrónico e os formulários constantes 
dos anexos I a IX do presente regulamento.  

Os princípios e requisitos estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/1183 
da Comissão24 e no Regulamento de Execução (UE) 2017/1185 da Comissão25 são 
aplicáveis às comunicações efectuadas ao abrigo do primeiro parágrafo, alínea a).  

2. Em derrogação do nº 1, primeiro parágrafo, alínea a), as autoridades competentes 
dos Estados-Membros devem apresentar, por correio electrónico, os seguintes 
documentos:  

a) A declaração de oposição fundamentada a que se refere o artigo 9º, nº 1;  

b) A notificação dos resultados das consultas a que se refere o artigo 9º, nº 3;  

c) O pedido de cancelamento a que se refere o artigo 11º;  

d) O pedido de registo da especialidade tradicional garantida a que se refere o artigo 
6º, nº 5;  

e) O pedido de aprovação de alterações da União relativo ao caderno de 
especificações da especialidade tradicional garantida a que se refere o artigo 10º.  

3. A Comissão comunica e disponibiliza informações às autoridades competentes 
dos Estados-Membros por meio dos sistemas digitais por ela disponibilizados, em 
conformidade com o nº 1, primeiro parágrafo, alínea a). A Comissão comunica as 
informações no âmbito dos procedimentos referidos no nº 1, primeiro parágrafo, 
alínea b), e no nº 2 aos Estados-Membros, às autoridades competentes e aos 
agrupamentos requerentes de países terceiros, bem como às pessoas singulares ou 
colectivas com um interesse legítimo ao abrigo do Regulamento (UE) nº 1151/2012, 
por correio electrónico. 
4. Para as comunicações técnicas oficiais relativas …. especialidades tradicionais 
garantidas, os Estados-Membros devem comunicar à Comissão um ponto de contacto, 
incluindo um endereço postal e de serviço, uma caixa de correio electrónico funcional 
e um número de telefone de serviço. Os Estados-Membros devem manter esses dados 
de contacto actualizados. Os dados em causa devem identificar unicamente funções 
oficiais, gabinetes e serviços. Os dados não devem identificar pessoas singulares nem 
revelar dados pessoais em endereços, números de contacto ou outros elementos.  

A Comissão pode manter, armazenar, partilhar, tornar pública e comunicar 
regularmente a lista completa dos pontos de contacto, incluindo a nível interno ou ao 
nível de outras instituições e organismos da União, bem como ao nível dos pontos de 

 

24 Regulamento Delegado (UE) 2017/1183 da Comissão, de 20 de Abril de 2017, que complementa os Regulamentos (UE) nº 
1307/2013 e (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às notificações de informações e documentos à 
Comissão (JO L 171 de 4.7.2017, p. 100). 

25 Regulamento de Execução (UE) 2017/1185 da Comissão, de 20 de Abril de 2017, que estabelece as normas de execução dos 
Regulamentos (UE) nº 1307/2013 e (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho referentes à notificação de informações 
e documentos à Comissão, e que altera e revoga vários regulamentos da Comissão (JO L 171 de 4.7.2017, p. 113). 
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contacto constantes da lista. A Comissão pode exigir que estes dados lhe sejam 
comunicados por meio de sistemas digitais por ela disponibilizados.  

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 12º A  

Envio e recepção de comunicações  

M1** 
1. As comunicações e o envio de documentos referidos no artigo 12º são considerados 
efectuados na data da sua recepção pela Comissão.  

2. A Comissão confirma às autoridades competentes dos Estados-Membros, através 
dos sistemas digitais referidos no artigo 12º, nº 1, primeiro parágrafo, alínea a), a 
recepção de todas as comunicações e de todos os documentos submetidos através 
desses mesmos sistemas.  

A Comissão atribui um número de processo a cada novo pedido de registo, pedido de 
aprovação de alterações da União, comunicação de alterações normalizadas 
aprovadas e comunicação de alterações temporárias aprovadas.  

 

Da confirmação de recepção devem constar, pelo menos, os seguintes elementos:  

a) O número do processo;  

b) O nome do produto em causa;  

c) A data da recepção.  

 

A Comissão notifica e disponibiliza as informações e observações relativas a essas 
comunicações e documentos através dos sistemas digitais referidos no artigo 12º, nº 
1, primeiro parágrafo, alínea a).  

3. A Comissão confirma por correio electrónico a recepção de comunicações e de 
documentos que lhe tenham sido enviados por esse meio.  

A Comissão atribui um número de processo a cada novo pedido de registo, pedido de 
aprovação de alterações da União, comunicação de alterações normalizadas 
aprovadas e comunicação de alterações temporárias aprovadas.  

 
Da confirmação de recepção devem constar, pelo menos, os seguintes elementos:  
 

a) O número do processo;  

b) O nome do produto em causa;  

c) A data da recepção.  

A Comissão notifica e disponibiliza as informações e observações relativas a esses 
documentos e comunicações por correio electrónico.  

4. O artigo 4º do Regulamento Delegado (UE) 2017/1183 e os artigos 1º a 5º do 
Regulamento de Execução (UE) 2017/1185 aplicam-se, mutatis mutandis, à 
notificação e à disponibilização das informações a que se referem os nºs 1 e 2 do 
presente artigo. 
 

TÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS E FINAIS 
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CAPÍTULO I 

Produção agrícola local e venda directa 

Artigo 55º  

                                 ------------------------------------------------------. 
 

CAPÍTULO II 

Regras processuais 

Artigo 56º Exercício da delegação 
 

1. O poder de adoptar actos delegados é conferido à Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo. 
 
2. O poder de adoptar actos delegados referido no artigo 2º, nº1, segundo parágrafo, no artigo 
5º, nº4, no artigo 7º, nº2, primeiro parágrafo, no artigo 12º, nº5, primeiro parágrafo, no artigo 16º, 
nº2, no artigo 18º, nº5, no artigo 19º,  nº 2,  primeiro  parágrafo,  no artigo 23º, nº4, primeiro parágrafo, 
no artigo 25º, nº3, no artigo 29º, nº4, no artigo 30 o, no artigo 31º, nºs 3 e 4, no artigo 41º, nº3, no 
artigo 42º, nº2, no artigo 49º, nº7, primeiro parágrafo, no artigo 51º, nº6, primeiro parágrafo, no artigo 
53º, nº3, primeiro parágrafo, e no artigo 54º, nº2, primeiro parágrafo, é conferido à Comissão por 
um prazo de cinco anos a contar de 3 de Janeiro de 2013.  A Comissão elabora um relatório 
relativo à delegação de poderes pelo menos nove meses antes do final do prazo de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente prorrogada por prazos de igual duração, salvo se o Parla- 
mento Europeu ou o Conselho a tal se opuserem pelo menos três meses antes do final de cada prazo. 
 
3. A delegação de poderes referida no artigo 2º, nº 1, segundo parágrafo, no artigo 5º, nº4, no 
artigo 7º, nº2, primeiro parágrafo, no artigo 12º, nº5, primeiro parágrafo, no  artigo  16º,  nº 2,  no 
artigo 18º, nº5, no artigo 19º, nº2, primeiro parágrafo, no artigo 23º, nº4, primeiro parágrafo, no artigo 
25º, nº3, no artigo 29º, nº4, no artigo 30º, no artigo 31º, nºs 3 e 4, no artigo 41º, nº3, no artigo 42º, 
nº2, no artigo 49º, nº7, primeiro parágrafo, no artigo 51º, nº6, primeiro parágrafo, no artigo 53º, 
nº3, primeiro parágrafo, e no artigo 54º, nº2, primeiro parágrafo, pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisão de revogação põe termo à delegação 
dos poderes nela especificados. A decisão de revogação produz efeitos a partir do dia seguinte ao da 
sua publicação no JOUE ou de uma data posterior nela especificada. A decisão de revogação não 
afecta os actos delegados já em vigor. 
 
4. Assim que adoptar um acto delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. 

5. Os actos delegados adoptados nos termos do artigo 2º, nº1, segundo parágrafo, do artigo 5º, 
nº4, do artigo 7º, nº2, primeiro parágrafo, do artigo 12º, nº5, primeiro parágrafo, do artigo 16º, nº2, 
do artigo 18º, nº5, do artigo  19º,  nº 2,  primeiro  parágrafo,  do artigo 23º, nº4, primeiro parágrafo, 
do artigo 25º, nº3, do artigo 29º, nº4, do artigo 30º, do artigo 31º, nºs 3 e 4, do artigo 41º, nº3, do 
artigo 42º, nº2, do artigo 49º, nº7, primeiro parágrafo, do artigo 51º, nº6, primeiro parágrafo, do artigo 
53º, nº3, primeiro parágrafo, e do artigo 54º, nº2, primeiro parágrafo, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objecções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse acto ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho tiverem informado a Comissão de que não 
têm objecções a formular, o referido prazo é prorrogado por dois meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho. 

 

Artigo 57º Procedimento de comité 

 
1. A Comissão é assistida pelo Comité da Política de Qualidade dos Produtos Agrícolas. Este comité 
deve ser entendido como comité na acepção do Regulamento (UE) nº 182/2011. 

2. Caso se faça referência ao presente número, aplica-se o artigo 5º do Regulamento (UE) nº 182/2011. 

Na falta de parecer do comité, a Comissão não pode adoptar o projecto de acto de execução, aplicando-
se o artigo 5º, nº4, terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) nº 182/2011. 
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CAPÍTULO III 

Revogações e disposições finais 

Artigo 58º Revogações 
 
1. São revogados os R e g u l a m e n t o s  CE) n º  509/2006 … .  

Contudo, o artigo 13º do Regulamento (CE) nº509/2006 continua a ser aplicável em relação aos 
pedidos relativos a produtos não abrangidos pelo âmbito de aplicação do Título III do presente 
regulamento que tenham sido recebidos pela Comissão antes da data de entrada em vigor do presente 
regulamento. 

2. As remissões para os regulamentos revogados devem entender-se como sendo feitas para o 
presente regulamento e ler-se nos termos do quadro de correspondência constante do Anexo II do 
presente regulamento. 

 

(REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO) Artigo 9º  Revogação 

São revogados os Regulamentos …..(CE) nº1216/2007. 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 14º A  

Protecção de dados  

M1** 
1. A Comissão e os Estados-Membros tratam e tornam públicos os dados pessoais 
recebidos no decurso dos procedimentos de aprovação de alterações da União … nos 
termos do presente regulamento, em conformidade com os Regulamentos (UE) 
2018/172526 e (UE) 2016/67927 do Parlamento Europeu e do Conselho.  

2. A Comissão é considerada responsável pelo tratamento de dados, na acepção do 
Regulamento (UE) 2018/1725, no respeitante aos dados pessoais tratados no âmbito 
de procedimentos da sua competência em conformidade com o Regulamento (UE) nº 
1151/2012, o Regulamento Delegado (UE) nº 664/2014 e o presente regulamento.  

3. As autoridades competentes dos Estados-Membros são consideradas responsáveis 
pelo tratamento de dados, na acepção do Regulamento (UE) 2016/679, no respeitante 
aos dados pessoais tratados no âmbito de procedimentos da sua competência em 
conformidade com o Regulamento (UE) nº 1151/2012, o Regulamento Delegado 
(UE) nº 664/2014 e o presente regulamento.  

 

 

(REG. DELEGADO (UE) Nº664/2014 DA COMISSÃO) Artigo 10º  

Entrada em vigor e aplicação 

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação 

 
26 Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2018, relativo à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre 
circulação desses dados, e que revoga o Regulamento (CE) n. o 45/2001 e a Decisão n. o 1247/2002/CE (JO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 

27 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Directiva 95/46/CE 
(Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 



▼B  
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no JOUE. 

O artigo 5º só é aplicável aos procedimentos de oposição relativamente aos quais o prazo de 
três meses fixado no artigo 51º, nº1, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) nº1151/2012 
não tiver expirado na data de entrada em vigor do presente regulamento. 
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável 
em todos os Estados-Membros. 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) Artigo 16º  

Entrada em vigor e aplicação 

M1** 

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.  

O artigo 9º, nº 1, só é aplicável aos procedimentos de oposição relativamente aos 
quais, à data de entrada em vigor do presente regulamento, não tenha começado 
a correr o prazo de três meses fixado no artigo 51º, nº 1, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1151/2012. 
 

 

Artigo 59º 

Entrada em vigor 
 
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no JOUE. 

►C1 Contudo, o artigo 12º, nº3, e o artigo 23º, nº3, são aplicáveis a partir de 4 de Janeiro de 2016, ◄ sem prejuízo 
dos produtos já colocados no mercado antes dessa data. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-
Membros. 



▼B  
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ANEXO I 

PRODUTOS AGRÍCOLAS E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º, 
Nº 1 

 

II. Especialidades tradicionais garantidas 

— pratos preparados, 

— cerveja, 

— chocolate e produtos derivados, 

— produtos de padaria, pastelaria, confeitaria ou da indústria de bolachas e 
biscoitos, 

— bebidas à base de extractos de plantas, 

— massas alimentícias, 

— sal. 



 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 
A. Soeiro  11.12.2022  TT 76 1ª 47/54 

 

 
 

ANEXO II 

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA REFERIDO NO ARTIGO 58º, Nº2 
 
 
  

Símbolo da União para a «Especialidade tradicional garantida» 

 
 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES — ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA 

 
[Inserir aqui o nome indicado no ponto 1:] «…»  

Nº UE: [unicamente para uso UE]  

Estado-Membro ou país terceiro «…»  

1. Nome a registar  

…  

2. Tipo de produto [em conformidade com o anexo XI]  

…  

3. Justificação do registo  

3.1. Indicar se o produto:  

□ é o resultado de um modo de produção, transformação ou composição que correspondem a uma prática 
tradicional para esse produto ou género alimentício  

□ é produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente.  

[Justificar]  

3.2. Indicar se o nome:  

□ é tradicionalmente utilizado para fazer referência ao produto específico  

□ identifica o carácter tradicional ou a especificidade do produto.  

[Justificar]  

4. Descrição  

4.1. Descrição do produto identificado com o nome inscrito no ponto 1, incluindo as principais características 
físicas, químicas, microbiológicas ou organolépticas que demonstram a especificidade do produto (artigo 7º, nº 

2, do presente regulamento)  

…  

4.2. Descrição do método de obtenção do produto identificado com o nome inscrito no ponto 1, incluindo, se 
pertinente, a natureza e características das matérias-primas ou ingredientes utilizados e o método de 
preparação do mesmo (artigo 7º, nº 2, do presente regulamento)  

…  

4.3. Descrição dos principais elementos que determinam o carácter tradicional do produto (artigo 7º, nº 2, do 
presente regulamento)  

 
 

 



 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 
A. Soeiro  11.12.2022  TT 76 1ª 48/54 

 

 
 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA 

 
DECLARAÇÃO DE OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA [Assinalar com «X», consoante aplicável]  

□ DOP    □ IGP   □ ETG  

1. Nome do produto  

[conforme publicado no Jornal Oficial (JO)]  

…  

2. Referência oficial  

[conforme publicado no Jornal Oficial (JO)] Número de referência:  

…  

Data de publicação no JO:  

…  

3. Contactos Pessoa de contacto:  

Exmo. Sr., Exma.Sra. … …  

Nome: …  

Agrupamento/organização/particular:  

…  

Ou autoridade nacional:  

Serviço:  

…  

Endereço:  

…  

Telefone:  

+ …  

Correio electrónico:  

…  

4. Fundamentação da oposição:  

… 

ETG:  

□ Incumprimento do disposto no artigo 18º do Regulamento (UE) nº 1151/2012  

□ O registo do nome violaria o disposto no Regulamento (UE) nº 1151/2012 [artigo 21º, nº 1, alínea a), do 
Regulamento (UE) nº 1151/2012]  

□ O nome proposto para registo é legal, notório e economicamente significativo para produtos agrícolas ou 
géneros alimentícios similares [artigo 21º, nº 1, alínea b), do Regulamento (UE) nº 1151/2012].  

5. Especificação da oposição  

Fundamentar a oposição devida e pormenorizadamente.  

Apresentar igualmente uma declaração que explique o interesse legítimo do oponente. Se a oposição for 
apresentada pelas autoridades nacionais, a declaração de interesse legítimo não é necessária. A declaração de 
oposição deve ser assinada e datada.  

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) ANEXO IV 

NOTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS CONSULTAS NA SEQUÊNCIA DO 
PROCEDIMENTO DE OPOSIÇÃO 
[Assinalar com «X», consoante aplicável]  

□ DOP    □ IGP     □ ETG  

1. Nome do produto  

[conforme publicado no Jornal Oficial (JO)]  

2. Referência oficial [conforme publicado no Jornal Oficial (JO)]  

Número de referência:  

Data de publicação no JO:  
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3. Resultados das consultas  

3.1. Chegou-se a acordo com os seguintes oponentes:  

[anexar cópia da correspondência que corrobore o acordo e todos os factores que o permitiram (artigo 5º do 
Regulamento Delegado (UE) nº 664/2014)]  

3.2. Não se chegou a acordo com os seguintes oponentes:  

[anexar as informações referidas no artigo 51º, nº 3, segundo parágrafo, última frase, do Regulamento (UE) nº 

1151/2012]  

4. Caderno de Especificações e Documento Único  

4.1º caderno de especificações foi alterado: … sim (*)   … Não  
(*) Se a resposta for «Sim'», anexar uma descrição das alterações e das especificações alteradas  

4.2º Documento Único foi alterado (exclusivamente DOP ou IGP): … Sim (*)   … Não  
(*) Se a resposta for «Sim», anexar cópia do documento actualizado  

5. Data e assinatura  

[Nome:]  

[Serviço/organização:]  

[Endereço:]  

[Telefone: +]  

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) N.a 668/2014 DA COMISSÃO) ANEXO VI 

M1** 

Pedido de alteração da União relativo ao caderno de especificações de uma especialidade tradicional 
garantida  

[Regulamento (UE) n. o 1151/2012]  

1. Nome do produto  

[tal como registado]  

2. Requerente e interesse legítimo  

[Nome, endereço postal, telefone e endereço electrónico do requerente que propõe a alteração. Se disserem 
respeito a uma pessoa singular, o endereço postal, o telefone e o endereço electrónico não devem constar do 
presente formulário, devendo ser enviados à Comissão separadamente.  

Incluir igualmente uma declaração indicando o interesse legítimo do agrupamento requerente.]  

3. Estado-Membro ou país terceiro em que se situa a área geográfica  

…  

4. Rubrica do caderno de especificações objecto da(s) alteração(ões)  

□ Nome do produto  

□ Descrição do produto  

□ Método de obtenção  

□ Outras [especificar]  

5. Alteração(ões)  

[Fornecer uma descrição e apresentar os motivos de cada alteração, em conformidade com o artigo 6. o -A, n. o 

1, do Regulamento Delegado (UE) n. o 664/2014 e o artigo 10. o do Regulamento de Execução (UE) n. o 

668/2014.]  

6. Anexos  

6.1. (Estados-Membros)  

a) Versão consolidada do caderno de especificações, tal como publicada, elaborada em conformidade com o 
formulário constante do anexo II do Regulamento de Execução (UE) n. o 668/2014;  

b) Declaração de que o pedido cumpre os requisitos do Regulamento (UE) n. o 1151/2012 e as disposições 
adoptadas em execução do mesmo.  

6.2. (Países terceiros)  

Versão consolidada do caderno de especificações, tal como publicada, elaborada em 
conformidade com o formulário constante do anexo II do Regulamento de Execução 
(UE) n. o 668/2014.  
 



 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 
A. Soeiro  11.12.2022  TT 76 1ª 50/54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) ANEXO IX 

PEDIDO DE CANCELAMENTO 
Pedido de cancelamento em conformidade com o artigo 54º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 1151/2012  

[Nome registado:] «…»  

Nº UE: [unicamente para uso UE] [Assinalar com «X», conforme aplicável]  

□ IGP   □ DOP   □ ETG  

1. Nome registado a cancelar  
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…  

2. Estado-Membro ou país terceiro  

…  

3. Tipo de produto [em conformidade com o anexo XI]  

…  

4. Pessoa ou organismo que solicita o cancelamento  

[Indicar o nome, morada, telefone e correio electrónico da pessoa singular ou colectiva ou dos produtores 
referidos no artigo 54º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 1151/2012 que solicita o cancelamento (os pedidos 
relativos a DOP e IGP provenientes de países terceiros devem incluir também o nome e morada das autoridades 
ou, caso existam, dos organismos de controlo do cumprimento do disposto no caderno de especificações). 
Fornecer igualmente uma declaração que explique o interesse legítimo da pessoa singular ou colectiva que 
solicita o cancelamento.]  

…  

5. Tipo de cancelamento e respectivos motivos  

□ Em conformidade com o artigo 54º, nº 1, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) nº 1151/2012  

□ alínea a)  

[Pormenorizar os motivos e, quando pertinente, apresentar comprovativos do cancelamento do registo do nome 
nos termos do artigo 54º, nº 1, primeiro parágrafo, alínea a), do Regulamento (UE) nº 1151/2012.]  

□ alínea b)  

[Pormenorizar os motivos e, quando pertinente, apresentar comprovativos do cancelamento do registo do nome 
nos termos do artigo 54º, nº 1, primeiro parágrafo, alínea b), do Regulamento (UE) nº 1151/2012.]  

□ Em conformidade com o artigo 54º, nº 1, segundo parágrafo, do Regulamento (UE) nº 1151/2012  

[Pormenorizar os motivos e, quando pertinente, apresentar comprovativos do cancelamento do registo do nome 
nos termos do artigo 54º, nº 1, segundo parágrafo, do Regulamento (UE) nº 1151/2012.]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) ANEXO X 

REPRODUÇÃO DOS SÍMBOLOS DA UNIÃO E INDICAÇÕES SOBRE AS DOP, IGP E 
ETG 
1. Símbolos da União — cores  

Quando a utilização é a cores, possibilidade de utilização dos tons directos (Pantone) ou do processo de 
quadricromia. As cores de referência são a seguir indicadas.  

Símbolos da União em Pantone:  
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Símbolos da União em quadricromia: 

 

 

 

Contraste com cores de fundo 

Se um símbolo de cor for utilizado num fundo de cor que torne a sua visão difícil, deve 
ser isolado por um círculo de delimitação, a fim de contrastar melhor com a cor de 
fundo. 

 

 

 

2.   Símbolos da União — preto e branco 

Símbolos da União reproduzidos a preto e branco: 
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Negativo dos símbolos da União a preto e branco 

Se o fundo da embalagem ou do rótulo for escuro, os símbolos podem ser reproduzidos 
em negativo, do seguinte modo: 

 

3.   Tipo de letra 

O tipo de letra utilizado para o texto deve ser Times Roman em maiúsculas. 

4.   Redução 

Dimensões mínimas dos símbolos da União: 15 mm de diâmetro, podendo ser 
reduzidos a 10 mm em embalagens ou produtos pequenos. 

….. 

7. «Especialidade Tradicional Garantida» e respetiva abreviatura nas línguas da UE 

Língua da UE | Termo | Abreviatura | 

BG храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ | 

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG | 

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS | 

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS | 

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. | 

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT | 

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π | 

EN | traditional speciality guaranteed | TSG | 

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG | 

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR | 

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS | 

IT | specialità tradizionale garantita | STG | 
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LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI | 

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG | 

HU | hagyományos különleges termék | HKT | 

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG | 

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS | 

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS | 

PT | especialidade tradicional garantida | ETG | 

RO | specialitate tradițională garantată | STG | 

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ | 

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP | 

FI | aito perinteinen tuote | APT | 

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS | 

 

 

(REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº668/2014 DA COMISSÃO) ANEXO XI 

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

1.Produtos agrícolas destinados à alimentação humana que constam do anexo I do Tratado:  
— Classe 1.1. Carnes (e miudezas) frescas 
 — Classe 1.2. Produtos à base de carne (aquecidos, salgados, fumados, etc.) 
 — Classe 1.3. Queijos 
 — Classe 1.4ºutros produtos de origem animal (ovos, mel, produtos lácteos diversos 
excepto manteiga, etc.)  
— Classe 1.5. Matérias gordas (manteiga, margarina, óleos, etc.)  
— Classe 1.6. Frutas, produtos hortícolas e cereais não transformados ou 
transformados  
— Classe 1.7. Peixes, moluscos e crustáceos frescos e produtos à base de peixes, 
moluscos ou crustáceos frescos  
— Classe 1.8ºutros produtos do anexo I do Tratado (especiarias, etc.)  
 

2. Produtos agrícolas e géneros alimentícios enumerados no anexo I do Regulamento (UE) nº 
1151/2012 I. 

II. Especialidades tradicionais garantidas  
— Classe 2.21. Pratos cozinhados  
— Classe 2.22. Cervejas  
— Classe 2.23. Chocolate e produtos derivados  
— Classe 2.24. Produtos de padaria, de pastelaria, de confeitaria ou da indústria de 
bolachas e biscoitos  
— Classe 2.25 Bebidas à base de extractos de plantas  
— Classe 2.26. Massas alimentícias  
— Classe 2.27. Sal. 


