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Sumário:
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Regulamento (UE) n.' 115112012.
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Texto:
Novos Esclarecimentos ao Pedido de Registo da Indicação Geográfica Protegida <Sidra da Madeiru deconentes da recente

alteração do Regulamento (UE) n.' ll5ll20I2

l. 4o ab.rigo do-disposto no.n.o3 do artigo 49." do Regulamento (UE) n." ll5ll20I2 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 2l de novembro, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e géneros alimentíòios e no
n.'1.3 do Anexo I da Portaria n.'49412019, de 14 de agosto, que estabeleceu as regras-de execução, na Região
Autónon.ra da Madeìra (RAM), da regulamentação da União Europeia (UE) relativa, entre outros, aos seus regimeõ de
qualidade, a APSRAM - Associação dos Produtores de Sidra da Região Autónona da Madeira, com sede nã Estrada
D. António Magalhães, n.'77, freguesia de Santo António da Seria, concelho de Machico, 9200-162 - Machico,
requereu o registo da derrominação <Sidra da Madeiru como Indicação Geográfica Protegida (IGP).

2. O pedido de registo da denonrinação <Sidra da Madeiru como IGP, foi apresentado à Comissão Europeia enr l4 de
outubro de 2020, _tendo sido registado com a referência: PGI-PT-02641, revisto enl agosto de 2021, ná sequência da
solicitação de esclarecimentos apresentados em carta datada de 1710612021 dos serviços da Comissão

3. No âmbito deste processo, na sequência das alterações recentemente introduzidas no Regulamento (UE)
n." ll5ll20l2, pelo Regulamento (UE) 202ll2l l7 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de de?embro de ÌOZ|,
em carta datada de 1710312022, os serviços da Comissão solicitaram que fosse dado maior destaque aos fatores
naturais e humanos que justificam a relação do produto com a sua área geográfica de produção, alterando o conteúdo
do caderno de especificações e do correspondente documento único, de forma que poáe vir a ser considerado
substancial, pelo que se torna público que se encontra aberto, pelo prazo de l0 (dez') diàs úteis, a contar da data de
publicação do presente Aviso, o novo procedimento de oposição naci,onal.

4. Qualquet pessoa_singular ou coletiva com interesse legítimo nesta produção, pode apresentar declaração de oposição
e consultar os documentos qge instruem o pedido na página eletrónica da Secretaria Regional de Agricúlrura e
Desenvolvimento . Rural - Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA/DRA), em
https://www.madeira.gov.ptlsra, sendo que as declaraçõès de oposição, devidamente fundamentadas, devem ser
remetidas por correio, sob registo, em envelope dirigido ao Diretor Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, para a Avenida Arriaga, n.'.21-A,3.',9000-060 Funchal, valendo como data da apresentação do respetivo
registo, ou podem ser enffegues diretamente nos serviços da SRA/DRA, no endereço acima indicado, durante o
per'íodo normal de atendimento ao público, valendo como data da apresentação a da respetiva entrega.

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 22 de abirl de 2022.
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