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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão visa rever e reunir as regulamentações em vigor aplicáveis às bebidas 
espirituosas, bem como as suas disposições de aplicação, melhorar a legibilidade do texto do 
regulamento e adaptá-lo aos novos desenvolvimentos técnicos e às regras da OMC. 

A proposta introduz três categorias para os diferentes tipos de bebidas espirituosas, em função 
das matérias-primas que entram na composição de cada tipo de bebida, bem como das 
substâncias aromatizantes acrescentadas. As categorias propostas levantam contudo 
problemas. Com efeito, podem provocar alguma confusão, na medida em que certos tipos de 
bebidas espirituosas podem pertencer a várias categorias. Uma alternativa sensata e adequada 
seria etiquetar todas as bebidas espirituosas com base numa lista de ingredientes que 
correspondem às listas de ingredientes exigidas para outros géneros alimentícios, de acordo 
com a directiva relativa à rotulagem. 

Além disso, a Comissão propõe modificar o processo aplicável às futuras modificações da
legislação neste domínio de modo que, no futuro, os anexos ao regulamento possam ser 
modificados com base no procedimento do comité de gestão. 

O sector das bebidas espirituosas não está coberto pelo regulamento relativo à protecção das 
indicações geográficas e das denominações de origem dos produtos agrícolas e alimentares 
(Regulamento do Conselho (CEE) nº 2081/92 de 14 de Julho de 1992). A proposta da 
Comissão contém portanto disposições distintas quanto à definição, à protecção e ao registo 
das indicações geográficas que adapta às normas internacionais. 

É positiva a actualização e a modificação do sistema das indicações geográficas em função da 
OMC, bem como o processo simples e transparente proposto para a modificação dos anexos I 
e III. O Comité de Regulamentação das bebidas espirituosas tem por tarefa adaptar e actualizar 
a legislação, razão pela qual o vosso relator de parecer considera que a aplicação do 
procedimento do comité de regulamentação é mais adequada. 

As disposições em vigor não prevêem nenhuma exigência específica quanto às matérias-primas
que devem ser utilizadas para produzir vodka, bebida que pode ser elaborada a partir de álcool 
etílico. A proposta da Comissão conserva esta definição e propõe como novo elemento que as 
matérias-primas utilizadas sejam mencionadas no rótulo do produto. 

Desde há muito tempo que se deseja que exista uma definição mais precisa para a vodka
elaborada tradicionalmente a partir de trigo ou de batata. Tal corresponde às exigências 
específicas relativas às matérias-primas aplicáveis a uma longa lista de outros tipos de bebidas 
espirituosas como o rum, o uísque, etc.. Em vez de propor unicamente uma lista de 
ingredientes para a vodka, seria conveniente introduzir regras horizontais para a rotulagem de 
todos os tipos de bebidas espirituosas, de modo que os consumidores disponham de 
informações claras e precisas sobre os ingredientes utilizados.

ALTERAÇÕES
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1 Ainda não publicado em JO.

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 95º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
artigos 37º e 95º,

Justificação

As bebidas espirituosas são um produto agrícola importante da Comunidade, razão pela qual 
o artigo 37º deveria igualmente fazer parte da base jurídica.

Alteração 2Considerando 1 bis (novo)

(1bis) As bebidas espirituosas representam 
um importante mercado para a agricultura 
comunitária que se deve, em grande parte, 
à boa reputação destes produtos na 
Comunidade e no mercado mundial. Essa 
reputação deve-se à qualidade dos produtos 
tradicionais que deve, portanto, ser 
protegida para conservar esses mercados.

Justificação

Sendo a reputação e a tradição elementos da qualidade, têm que ser protegidas tendo 
nomeadamente em consideração a orientação da PAC para o mercado e a crescente 
globalização que impõem a valorização de cada possibilidade de escoamento da produção 
agrícola.

Alteração 3Considerando 3

(3) Para uma abordagem sistemática 
reforçada da legislação que rege as bebidas 
espirituosas, estas devem ser classificadas 
em três categorias, de acordo com critérios 
bem definidos de produção e rotulagem.

Suprimido
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Justificação

As categorias não são nem lógicas nem úteis e mais não fazem que causar confusão, dado 
que o termo "bebidas espirituosas" aparece no conjunto das três categorias.

Alteração 4Considerando 5

(5) Em especial, o álcool etílico utilizado na 
produção de bebidas espirituosas deve ser 
exclusivamente de origem agrícola, de modo 
a satisfazer as expectativas do consumidor e 
a respeitar as práticas tradicionais. Assim se 
assegurará, igualmente, um mercado para os 
produtos agrícolas de base.

(5) Em especial, é conveniente sublinhar 
que o álcool etílico utilizado na produção de 
bebidas espirituosas deve continuará a ser 
exclusivamente de origem agrícola, de modo 
a satisfazer as expectativas do consumidor e 
a respeitar as práticas tradicionais. Assim se 
assegurará, igualmente, um mercado para os 
produtos agrícolas de base.

Justificação

É oportuno esclarecer que, em conformidade com o regulamento em vigor, não é actualmente 
possível utilizar um álcool etílico que não seja de origem agrícola.

Alteração 5Considerando 7

(7) Para que se possa alcançar um nível 
elevado de qualidade de bebidas 
espirituosas e de diversidade no sector, os 
Estados-Membros devem poder adoptar 
normas mais estritas ou suplementares em 
relação às do presente regulamento em 
matéria de produção, designação, 
apresentação e rotulagem de bebidas 
espirituosas produzidas nos seus territórios.

Suprimido

Justificação

Para além de comportar um risco de distorção da concorrência, este considerando da 
proposta da Comissão está em contradição com o objectivo visado pelo regulamento, isto é, 
harmonizar a legislação nos Estados-Membros.

Alteração 6Considerando 13
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(13) A transição das disposições do 
Regulamento (CEE) nº 1576/89 para as do 
presente regulamento pode criar dificuldades 
que não sejam resolvidas pelo presente 
regulamento. Importa, consequentemente, 
prever a possibilidade de a Comissão adoptar 
as necessárias medidas transitórias. Além 
disso, a Comissão deve ser autorizada a 
resolver problemas práticos específicos do 
sector das bebidas espirituosas,

(13) A transição das disposições do 
Regulamento (CEE) nº 1576/89 para as do 
presente regulamento pode criar dificuldades 
que não sejam resolvidas pelo presente 
regulamento. Importa, consequentemente, 
prever a possibilidade de a Comissão adoptar
as necessárias medidas transitórias. 

Justificação

A Comissão outorga-se a si mesma poderes ilimitados no que se refere à resolução daquilo a 
que chama "problemas práticos". A proposta é completamente omissa no tocante à definição 
do âmbito de acção do executivo comunitário. Cumpre, por conseguinte, suprimir esta frase. 

Alteração 7Artigo 1, nº 1, alínea c)

c) com um título alcoométrico igual ou 
superior a 15% vol e não superior a 80%;

c) com um título alcoométrico igual ou 
superior a 15% vol e não superior a 96%, 
salvo as excepções a estes valores referidas 
nos anexos do presente regulamento, 
nomeadamente com excepção do nº 41 do 
Anexo II ;

Justificação

Os anexos prevêem excepções a estes valores, nomeadamente para o licor de ovos e o licor à
base de ovos.

Alteração 8 Artigo 1, nº 1, alínea d), subalínea i), travessão 2

- por maceração de substâncias vegetais e/ou - por maceração de substâncias vegetais em 
álcool etílico de origem agrícola e/ou 
produto destilado de origem agrícola e/ou 
em bebidas espirituosas na acepção do 
presente regulamento e/ou

Justificação

"Maceração" é uma operação que consiste em submeter uma substância à acção de um 
líquido. Se não se especificar esse líquido nos termos propostos, a frase por si só não contém 
uma definição adequada ou expressiva de "bebidas espirituosa". O artigo 1º regulamento 
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1576/89 consegue um efeito semelhante ao combinar as disposições dos segundo e 
terceiro travessões propostos.

Alteração 9Artigo 2, parágrafo 1

Na elaboração das bebidas espirituosas e de 
todos os seus componentes, o álcool etílico 
utilizado só pode ser de origem agrícola.

Na elaboração das bebidas espirituosas e de 
todos os seus componentes, o álcool etílico 
utilizado deve ser obtido a partir de 
produtos agrícolas enumerados no Anexo I 
do Tratado.

Justificação

A limitação ao álcool etílico de origem agrícola não é, por si só, suficiente. É necessária uma 
delimitação precisa a fim de evitar, por exemplo, a utilização de álcool de cerveja.

Alteração 10Artigo 2, parágrafo 2

Quando se utilizar álcool etílico para diluir 
ou dissolver matérias corantes, aromas ou 
qualquer outro aditivo autorizado usados na 
elaboração das bebidas espirituosas, esse 
álcool etílico deve ser de origem agrícola.

Quando se utilizar álcool etílico para diluir 
ou dissolver matérias corantes, aromas ou 
qualquer outro aditivo autorizado usados na 
elaboração das bebidas espirituosas, esse 
álcool etílico deve ser obtido a partir de 
produtos agrícolas enumerados no Anexo I 
do Tratado.

Justificação

A limitação ao álcool etílico de origem agrícola não é, por si só, suficiente. É necessária uma 
delimitação precisa a fim de evitar, por exemplo, a utilização de álcool de cerveja.

Alteração 11Artigo 2, parágrafo 3

Sem prejuízo das limitações relativas a 
produtos específicos impostas pelo anexo II 
do presente regulamento, o álcool etílico 
deve ter sido obtido a partir de produtos 
agrícolas enumerados no anexo I do 
Tratado.

Sem prejuízo das limitações relativas a 
produtos específicos impostas pelo anexo II 
do presente regulamento, o álcool etílico 
deve ser de origem agrícola, em 
conformidade com o ponto 3 do anexo I do 
presente regulamento.

Justificação

A fim de assegurar a manutenção de um nível de qualidade elevado e uniforme, é importante 
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remeter para o anexo I.

Alteração 12Artigo 3

Categorias de bebidas espirituosas Suprimido

As bebidas espirituosas classificam-se como 
se segue:
a) «aguardentes»: os produtos da categoria 
A do anexo II;

b) «bebidas espirituosas especiais»: os 
produtos da categoria B do anexo II;

c) «outras bebidas espirituosas»: os 
produtos da categoria C do anexo II.

Justificação

As categorias não são nem lógicas nem úteis e mais não fazem que causar confusão, dado 
que o termo "bebidas espirituosas" aparece no conjunto das três categorias.

Alteração 13Artigo 4

Regras gerais relativas às categorias de 
bebidas espirituosas

Suprimido

1. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria A do anexo II, as «aguardentes»:

a) devem ser obtidas por fermentação 
alcoólica e destilação exclusivamente a 
partir de matéria-prima conforme às 
definições do anexo II;
b) não devem conter álcool etílico de 
origem agrícola ou destilado (de origem 
agrícola) adicionado;

c) não devem conter substâncias 
aromatizantes que não as substâncias e 
preparações aromatizantes naturais 
definidas no nº 2, subalínea i) da alínea b) 
e alínea c), do artigo 1º da Directiva 
88/388/CEE;
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d) devem ser edulcoradas apenas para 
arredondar o sabor final do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do 
presente regulamento e tendo em conta a 
legislação específica dos Estados Membros.

2. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria B do anexo II, as «bebidas 
espirituosas especiais» podem:

a) ser obtidas a partir de qualquer produto 
agrícola constante do anexo I do Tratado;
b) conter álcool etílico de origem agrícola 
ou destilado (de origem agrícola) 
adicionado;

c) conter substâncias e preparados 
aromatizantes naturais ou idênticos aos 
naturais definidos no nº 2, subalíneas i) e 
li) da alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE;
d) ser edulcoradas para corresponder a 
características particulares do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do 
presente regulamenta.
3. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria C do anexo II, as «outras bebidas 
espirituosas» podem:

a) ser obtidas a partir de qualquer produto 
agrícola constante da lista do anexo I do 
Tratado e/ou género alimentício destinado 
ao consumo humano;

b) conter álcool etílico de origem agrícola 
ou destilado (de origem agrícola) 
adicionado;

c) conter substâncias e preparados 
aromatizantes definidos na Directiva 
88/388/CEE;
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d) ser edulcoradas para corresponder a 
características particulares do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do 
presente regulamento.

Justificação

As categorias não são nem lógicas nem úteis e mais não fazem que causar confusão, dado 
que o termo "bebidas espirituosas" aparece no conjunto das três categorias.

Alteração 14Artigo 5

Os Estados-Membros podem estabelecer 
normas mais estritas do que as do anexo II, 
ou suplementares a estas, em matéria de 
produção, designação, rotulagem, 
acondicionamento e apresentação das 
bebidas espirituosas produzidas nos seus 
territórios desde que sejam compatíveis com 
o direito comunitário.

Os Estados-Membros podem estabelecer 
normas mais estritas do que as do anexo III, 
ou suplementares a estas, em matéria de 
produção, designação, rotulagem, 
acondicionamento e apresentação das 
bebidas espirituosas produzidas nos seus 
territórios desde que sejam compatíveis com 
o direito comunitário.

Justificação

O princípio de estabelecer normas uniformes comuns a respeito das bebidas espirituosas 
produzidas na UE devia ser mantido na nova legislação comunitária relativa às bebidas 
espirituosas. A possibilidade proposta no artigo 5° de regulamentar livremente estas 
disposições por meio de legislação nacional levará rapidamente ao aparecimento de muitas 
definições diferentes de bebidas espirituosas, distintas entre si dependendo do país de origem. 
Isto é incompatível com a ideia de estabelecer normas uniformes comuns em matéria de 
definição, descrição, apresentação e rotulagem de bebidas espirituosas como definia o 
Regulamento do Conselho (CEE) nº 1576/89. Só deviam ficar sob a competência dos Estados-
Membros as bebidas espirituosas com indicações geográficas.

Alteração 15Artigo 7, nº 1

1. As bebidas espirituosas que satisfaçam as 
especificações para os produtos definidos 
nas categorias A e B do anexo II devem 
ostentação as denominações de venda aí
atribuídas a esses produtos.

1. As bebidas espirituosas que satisfaçam as 
especificações para os produtos definidos no
anexo II devem ostentação as denominações 
de venda aí atribuídas a esses produtos.

Alteração 16Artigo 7, nº 2
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2. As bebidas espirituosas que satisfaçam 
as especificações para os produtos 
definidos na categoria C do anexo II devem 
ostentar a denominação de venda «bebida 
espirituosa». Esta denominação de venda 
não pode ter qualquer complemento nem 
pode ser alterada.

Suprimido

Alteração 17Artigo 7, nº 3

3. Quando uma bebida espirituosa 
corresponda a mais do que um tipo 
específico de bebida espirituosa, pode ser 
vendida com uma ou mais das 
denominações para esses tipos de bebida 
espirituosa constantes do anexo II.

Suprimido

Alteração 18Artigo 7, nº 4

4. Sem prejuízo do disposto no nº 8, as 
denominações referidas nos nº 1 e 2 não 
podem ser utilizadas para designar ou 
apresentar seja de que modo for qualquer 
bebida que não seja uma bebida espirituosa 
cujas denominações constam do anexo II. 

4. Sem prejuízo do disposto no nº 8, as 
denominações referidas no nº 1 não podem 
ser utilizadas para designar ou apresentar 
seja de que modo for qualquer bebida que 
não seja uma bebida espirituosa cujas 
denominações constam do anexo II. 

Alteração 19Artigo 7, nº 5

5. As denominações de venda podem ter 
complementos ou ser substituídas por uma 
indicação geográfica constante do anexo III, 
de acordo com o capítulo III, contanto que 
tal não induza em erro o consumidor.

5. As denominações de venda podem ter 
complementos ou ser substituídas por uma 
indicação geográfica constante do anexo III, 
de acordo com o capítulo III. Podem ser 
utilizadas outras indicações geográficas
contanto que tal não induza em erro o 
consumidor.

Justificação

Tal como salientado no nº 5 do artigo 7º, a questão fundamental consiste em não induzir em 
erro o consumidor. Não há, portanto, qualquer razão para alterar a situação e não permitir a 
utilização de todas as indicações geográficas, incluindo as não enumeradas na lista do anexo 
III, contanto que não induzam em erro o consumidor.

Alteração 20Artigo 7, nº 5 bis (novo)

5 bis) As indicações geográficas constantes 
do anexo III podem ser acompanhadas por 
indicações adicionais, sob condição de 
serem regulamentadas pelas autoridades 
pertinentes no país de produção.
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Justificação

A legislação actualmente em vigor (Regulamento nº 1576/89, artigo 5º, nº 3, alínea a), 
segundo parágrafo) estipula que as indicações geográficas podem ser completadas por 
denominações particulares, sujeitas à regulamentação do Estado-Membro de produção. 
Importa manter esta disposição no novo regulamento, porquanto reforça o princípio da 
subsidariedade, segundo o qual a UE é responsável por legislar em matéria de definições 
genéricas podendo os Estados-Membros adoptar leis mais específicas e detalhadas no que 
concerne as indicações geográficas. Esta disposição é essencial, nomeadamente, para 
assegurar que o Reino Unido pode legislar sobre a introdução de novas definições e normas 
de rotulagem a respeito do Whisky escocês destinadas a incluir vários termos qualificativos, 
tais como "Single Malt", "Highland", "Speyside".

Alteração 21Artigo 7, nº 5 ter (novo)

5 ter. Os nomes das bebidas espirituosas 
constantes do anexo II podem ser 
completados por outras indicações 
geográficas que não as constantes do 
anexo III, desde que tal não induza os 
consumidores em erro.

Justificação
A legislação actualmente em vigor (Regulamento nº 1576/89, artigo 5º, nº 2) prevê a 

possibilidade de os nomes poderem ser completados por indicações geográficas, que não as 
constantes do anexo II, desde que tal não induza os consumidores em erro. Tal é importante 
para que o consumidor possa identificar a região ou a localidade da origem de um produto 
(por exemplo, no caso do Whisky escocês, "Orkney" ou "Dufftown"). É igualmente útil na 

prevenção de indicações erróneas. Esta disposição deve pois ser mantida no novo 
regulamento.Alteração 22Artigo 7, nº 8

8. As denominações referidas no anexo II 
podem ser incluídas numa lista de 
ingredientes se utilizadas de acordo com as 
medidas nacionais aprovadas em 
cumprimento da Directiva 2000/13/CE.

8. As denominações referidas no anexo II 
podem ser incluídas numa lista de 
ingredientes se utilizadas de acordo com a
Directiva 2000/13/CE.

Justificação

Todas as outras referências à Directiva 2000/13 (artigos 6º, 8º nº 1, 9º nº 3, e 29º d) não 
remetem para as normas nacionais de execução. Para efeitos de coerência e a fim de evitar 
confusão, o artigo 7º nº 8 deve remeter directamente para a Directiva 2000/13/CE.

Alteração 23Artigo 8, nº 1
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1. Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2000/13/CE, é proibida a 
utilização de um termo da categoria A ou B 
do anexo II ou de uma indicação geográfica 
constante do anexo III num termo composto 
ou a alusão a esses termos ou indicações na 
apresentação de um género alimentício, salvo 
se o álcool provier exclusivamente da bebida 
espirituosa referida.

1. É proibida a utilização de um termo da 
categoria A ou B do anexo II ou de uma 
indicação geográfica constante do anexo III 
num termo composto ou a alusão a esses 
termos ou indicações na apresentação de um 
género alimentício, salvo se o álcool provier
exclusivamente da bebida espirituosa 
referida.

Justificação

Quer os instrumentos legais em vigor (Regulamento 1576/89 e Regulamento 1014/90) quer a 
nova proposta contêm normas de rotulagem importantes especificamente concebidas para ter 
em conta circunstâncias particulares do sector das bebidas espirituosas. A fim de garantir 
que o novo regulamento continua a ter precedente sobre a Directiva 2000/13/CE e, em 
particular, que as disposições de rotulagem previstas no artigo 8º nº 1 não podem ser 
afectadas por normas contrárias estabelecidas pela Directiva 2000/13, a frase "Sem prejuízo 
do disposto na Directiva nº 2000/13/CE" deve ser retirada".

Alteração 24Artigo 9, nº 1

1. A denominação de venda «bebida 
espirituosa» deve ser exibida clara e 
visivelmente numa posição relevante no 
rótulo quando uma bebida espirituosa da 
categoria A do anexo II seja misturada com:

1. A denominação de venda «bebida 
espirituosa» deve ser exibida clara e 
visivelmente numa posição relevante no 
rótulo quando uma bebida espirituosa seja 
misturada com:

Alteração 25Artigo 9, nº 2

2. O nº 1 não se aplica à designação, 
apresentação ou rotulagem das misturas 
nele referidas se estas corresponderem a 
uma das definições da categoria A ou B do 
anexo II.

Suprimido

Alteração 29Artigo 9, nº 3, parágrafo 1
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3. Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2000/13/CE, a designação, 
apresentação ou rotulagem dos produtos 
resultantes das misturas referidas no nº 1 
apenas pode incluir um dos termos 
pertencentes à categoria A ou B do anexo II 
do presente regulamento se esse termo não 
for parte da denominação de venda mas se 
encontrar apenas no campo visual da lista de 
todos os ingrediente alcoólicos contidos na 
mistura, precedido dos termos «bebida 
espirituosa mista».

3. A designação, apresentação ou rotulagem 
dos produtos resultantes das misturas 
referidas no nº 1 apenas pode incluir um dos 
termos pertencentes ao anexo II do presente 
regulamento se esse termo não for parte da 
denominação de venda mas se encontrar 
apenas no campo visual da lista de todos os 
ingrediente alcoólicos contidos na mistura, 
precedido dos termos «bebida espirituosa 
mista».

Justificação

Quer os instrumentos legais em vigor (Regulamento 1576/89 e Regulamento 1014/90) quer a 
nova proposta contêm normas de rotulagem importantes especificamente concebidas para ter 
em conta circunstâncias particulares do sector das bebidas espirituosas. A fim de garantir 
que o novo regulamento continua a ter precedente sobre a Directiva 2000/13/CE e, em 
particular, que as disposições de rotulagem previstas no artigo 8º nº 1 não podem ser 
afectadas por diferentes normas estabelecidas pela Directiva 2000/13, a frase "Sem prejuízo 
do disposto na Directiva nº 2000/13/CE" deve ser retirada".

Alteração 27Artigo 10, nº 2

2. A designação, apresentação ou rotulagem 
de uma bebida espirituosa pode ter como 
complemento o termo «lote» apenas quando 
o produto tenha sofrido lotagem.

2. A designação, apresentação ou rotulagem 
de uma bebida espirituosa pode ter como 
complemento o termo "lote" ou "lotagem"
apenas quando o produto tenha sofrido 
lotagem.

Justificação
A redacção da proposta pode conduzir a um raciocínio no sentido de que, em relação às

bebidas espirituosas, o termo "lote" é de algum modo diferente do termo "lotagem", quando 
na realidade dizem respeito ao mesmo processo. A fim de evitar a dúvida de que o novo 
regulamento abrange todas as variantes do termo "lote", a redacção também deve ser 

revista.Alteração 28Artigo 10, nº 3

3. Se for especificada ou sugerida a duração 
de maturação ou idade na designação, 
apresentação ou rotulagem de uma bebida 
espirituosa, entender-se-á que diz respeito ao 
mais novo dos constituintes alcoólicos, desde 
que o produto tenha envelhecido sob 
controlo fiscal ou sob um controlo que 
ofereça garantias equivalentes.

3. Se for especificada ou sugerida a duração 
de maturação ou idade na designação, 
apresentação ou rotulagem de uma bebida 
espirituosa, entender-se-á que diz respeito ao 
mais novo dos constituintes alcoólicos e caso
o produto tenha envelhecido sob controlo 
fiscal ou sob um controlo que ofereça 
garantias equivalentes.
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Nos casos em que tenha sido utilizado um 
método de envelhecimento fraccionado, a 
duração média de maturação ou idade 
apenas poderá ser indicada na rotulagem 
se existir um sistema de controlo que 
ofereça garantias suficientes reconhecido 
pelo Estado-Membro em questão.

Justificação

A redacção da proposta de novo regulamento é potencialmente ambígua quando comparada 
com a alínea d) do nº 2 do artigo 7º do Regulamento 1576/89 que torna claro que "... a 
duração de envelhecimento apenas pode ser indicada caso diga respeito ao mais novo dos 
constituintes alcoólicos e caso o produto tenha envelhecido sob controlo fiscal ou sob um 
controlo que ofereça garantias equivalentes". Esta ambiguidade deve ser removida.

Além disso, tendo em conta que o sistema de envelhecimento fraccionado (dito de "criaderas 
y soleras" é utilizado há mais de um século para obter bebidas espirituosas de renome 
produzidas na União, afigura-se oportuno aproveitar a revisão proposta para incluir uma 
referência explícita a esse sistema.

Alteração 29Artigo 12, nº 1

1. As indicações previstas no presente 
regulamento serão dadas numa ou mais 
línguas oficiais comunitárias, de modo que o 
consumidor final possa compreender 
facilmente cada um desses elementos 
informativos, salvo se a informação ao 
consumidor for assegurada por outros 
meios.

1. As indicações previstas no presente 
regulamento serão dadas numa ou mais 
línguas oficiais comunitárias, em 
conformidade com o artigo 16º da Directiva 
2000/13/CE. 

Justificação

As disposições aplicáveis à rotulagem dos géneros alimentícios já estão definidas na 
directiva geral 2000/13/CE relativa à rotulagem.

Alteração 30Artigo 15, nº 1, parágrafo 1
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1. Os pedidos de inclusão de indicações 
geográficas no anexo III devem ser 
apresentados à Comissão numa das línguas 
oficiais comunitárias ou acompanhados de 
uma tradução numa das línguas oficiais 
comunitárias. Os pedidos devem ser 
acompanhados de uma ficha técnica que 
inclua as especificações que as bebidas 
espirituosas em causa devem respeitar. A 
ficha técnica será publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia, Série C.

1. Os pedidos de inclusão de indicações 
geográficas no anexo III devem ser 
apresentados à Comissão, pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
da bebida espirituosa em causa, numa das 
línguas oficiais comunitárias ou 
acompanhados de uma tradução numa das 
línguas oficiais comunitárias. Os pedidos 
devem ser acompanhados de uma ficha 
técnica que inclua as especificações que as 
bebidas espirituosas em causa devem 
respeitar. A ficha técnica será publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia, Série C.

Justificação

A fim de evitar qualquer dúvida e em consonância com as normas aplicáveis a respeito da 
qualidade do vinhos, deve ficar claro que os pedidos para o reconhecimento do estatuto de 
indicação geográfica devem ter o apoio de, e ser apresentados, pela autoridade competente 
do Estado-Membro de origem das bebidas espirituosas em causa.

Alteração 31Artigo 15, nº 2, alínea b)

b) uma descrição da bebida espirituosa, 
incluindo as principais características físicas, 
químicas, microbiológicas e/ou 
organolépticas do produto ou do género 
alimentício;

b) uma descrição da bebida espirituosa, 
incluindo as principais características físicas 
e/ou químicas e/ou microbiológicas e/ou 
organolépticas do produto ou do género 
alimentício;

Justificação

Atendendo a que as autoridades nacionais serão responsáveis pela determinação das 
especificações com as quais uma bebida espirituosa se deve conformar a fim de ser 
considerada uma indicação geográfica, assume-se que para afeitos de um pedido de registo, 
a descrição da bebida alcoólica em causa deve ser apoiada por uma ou mais das 
características opcionais enunciadas. A fim de evitar dúvidas, tal deve ser esclarecido na 
redacção proposta.

Alteração 32Artigo 15, nº 2, alínea g)

g) o nome e o endereço do requerente. g) o nome e o endereço da autoridade 
pertinente do país do requerente.

Justificação

A fim de evitar qualquer dúvida e em consonância com a abordagem proposta no nº 1 do 
artigo 15º, deve ser esclarecido que a autoridade nacional pertinente deve ser responsável 
pela ficha técnica em apoio dos requerimentos para o reconhecimento do estatuto de 
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indicação geográfica.
Alteração 33Artigo 16

Deve ser apresentado à Comissão, no prazo 
de sete anos a contar da data de entrada em
vigor do presente regulamento, uma ficha 
técnica por cada indicação geográfica 
protegida pelo Regulamento (CE) nº
1576/89 naquela data.

Suprimido

Após exame pela Comissão, a ficha técnica 
será publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia, Série C.
Se nenhuma ficha técnica relativa a uma 
determinada indicação geográfica for 
publicada no prazo de sete anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
cessará a protecção da indicação 
geográfica em causa.

Justificação

Uma tal disposição criaria uma sobrecarga administrativa tanto para os Estados-Membros 
como para a Comissão sem qualquer valor acrescentado.

Alteração 34Artigo 19

1. A Comissão será assistida pelo Comité de 
Gestão das Bebidas Espirituosas, a seguir 
denominado «Comité».

1. A Comissão será assistida pelo Comité de 
Regulamentação das Bebidas Espirituosas, a 
seguir denominado «Comité».

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 4º
e 7º da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8º.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 5º
e 7º da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8º.

O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º da 
Decisão 1999/468/CE é de um mês.

O prazo previsto no nº 6 do artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprova o seu regulamento 
interno.

3. O Comité aprova o seu regulamento 
interno.

Justificação

A Comissão propõe recorrer a um Comité de Gestão, apesar de o regulamento em apreço 
não se destinar a assegurar o bom funcionamento de uma organização de mercado. O Comité
de Regulamentação das bebidas espirituosas tem por tarefa adaptar e actualizar a legislação, 
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pelo que é mais adequado um Comité de Regulamentação.

Alteração 35Artigo 20

Os anexos devem ser alterados em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 19º.

Os anexos I e III devem ser alterados em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 19º.

Justificação

As modificações das definições dos diferentes tipos de bebidas espirituosas constituem uma 
parte tão essencial do regulamento que apenas deveriam poder ser introduzidas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho agindo conjuntamente no âmbito do processo de 
co-decisão, e não por um Comité, como propõe a Comissão.

Alteração 37Artigo 22, alínea c)

c) derroguem a certas disposições do 
presente regulamento, em casos 
devidamente justificados.

Suprimido

Justificação

Nos casos em que o procedimento de comité for adequado para definir disposições de 
execução e eventualmente de transição, impõe-se um controlo parlamentar em caso de 
derrogações ou mesmo de suspensão do presente regulamento.

Alteração 38Anexo I, ponto 4, parágrafo 1

Na elaboração de bebidas espirituosas, é
autorizada a adição de água, eventualmente 
destilada ou desmineralizada, desde que a 
sua qualidade seja conforme às disposições 
nacionais adoptadas para a aplicação das 
Directivas 80/777/CEE do Conselho e 
80/778/CEE do Conselho e desde que essa 
adição não altere a natureza do produto.

Na elaboração de bebidas espirituosas, é
autorizada a adição de água, eventualmente 
destilada ou desmineralizada, desde que a 
sua qualidade seja conforme às disposições 
nacionais adoptadas para a aplicação das 
Directivas 80/777/CEE do Conselho e 
98/83/CE do Conselho, e desde que essa 
adição não altere a natureza do produto.

Justificação

A referência à directiva relativa à água potável deveria ser actualizada.
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Alteração 38Anexo I, ponto 5, parágrafo 2

A bebida espirituosa assim obtida pertencerá
à mesma categoria específica de bebida 
espirituosa que as bebidas espirituosas 
originais antes da lotagem.

A bebida espirituosa assim obtida pertencerá
à mesma categoria de bebida espirituosa que 
as bebidas espirituosas originais antes da 
lotagem.

Alteração 39Anexo I, ponto 5 bis (novo)

5 bis) indicadores de autenticidade:

Para segurança dos consumidores e da 
marca, as bebidas espirituosas podem 
conter substâncias que possibilitem a 
rastreabilidade do produto, enquanto 
indicadores de autenticidade da marca, se 
tal se encontrar previsto na definição da 
bebida espirituosa. Essas substâncias 
devem ser de origem alimentar e estar 
presentes em concentrações inferiores a 
0,1% peso/volume do produto, não podendo 
provocar uma alteração do paladar e das 
características do produto final. 

Justificação

Os indicadores de autenticidade permitem garantir aos consumidores a autenticidade do 
produto e da marca.

Alteração 40Anexo I, ponto 13

As denominações utilizadas na rotulagem, 
nos documentos que acompanham o 
transporte de uma bebida, nos documentos 
comerciais, especialmente nas facturas e nas 
guias de entrega, bem como na publicidade.

As denominações utilizadas na rotulagem, 
apresentação e embalagem nos documentos 
que acompanham o transporte de uma 
bebida, nos documentos comerciais, 
especialmente nas facturas e nas guias de 
entrega, bem como na publicidade.

Justificação

A fim de evitar potenciais lacunas resultantes da ambiguidade, a definição de "descrição" 
deve ser o mais ampla possível , incluindo os termos usados não apenas nas etiquetas mas 
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também nas embalagens e na apresentação. (Nota: nos termos do Anexo I, nº 15, a 
"apresentação" inclui a publicidade e a promoção das vendas).

Alteração 41Anexo I, ponto 16

Qualquer invólucro protector, de papel, de 
palha ou de qualquer outro tipo, os cartões e 
caixas utilizados no transporte de um ou 
mais recipientes.

Qualquer invólucro protector, de papel, de 
palha ou de qualquer outro tipo, os cartões e 
caixas utilizados no transporte e/ou venda de 
um ou mais recipientes.

Justificação

Para protecção dos consumidores deve ficar claro que não apenas o transporte mas também 
a embalagem de venda fica abrangida. A definição equivalente de "embalagem" constante do 
Regulamento relativo ao mercado vitivinícola (nº 1493/1999, anexo VII, nº 1, segundo 
travessão) refere-se a "...  invólucros de protecção em papel, ou de qualquer outro tipo, 
caixas e caixotes utilizados para o transporte de um ou mais recipientes e/ou para a sua 
apresentação para venda ao consumidor final".

Alteração 42Anexo II, subtítulo 1

Categoria A: Aguardentes Suprimido

Alteração 43Anexo II, ponto 1, alínea d)

d) Na elaboração do rum só podem ser 
utilizados substâncias e preparados 
aromatizantes naturais definidos no nº 2, 
subalínea i) da alínea b) e alínea c), do 
artigo 1º da Directiva 88/388/CEE;

Suprimido

Justificação

A autorização geral de aromatizantes deve ser rejeitada, independentemente de a 
aromatização se processar com substâncias naturais ou idênticas às naturais. Caso contrário, 
é de pressupor que bebidas espirituosas de menor qualidade sejam melhoradas mediante a 
adição de substâncias aromatizantes naturais. Tal desfavoreceria as empresas que trabalham 
de acordo com os métodos tradicionais ou induziria em erro os consumidores. A qualidade 
dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. Tal é necessário a 
fim de continuar a defender a boa reputação das bebidas espirituosas produzidas na 
Comunidade no mercado interno e no mercado mundial e manter o elevado grau de 
protecção dos consumidores e de transparência do mercado.
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Alteração 44Anexo II, ponto 2, alínea c)

c) O whisky ou whiskey não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado;

c) O whisky ou whiskey não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado 
ou produto de destilação de origem 
agrícola;

Justificação

As disposições relativas ao whisky nos Regulamentos 1576/89 e 1014/90 em vigor não 
permitem nem a utilização de álcool etílico de origem agrícola nem de produto de destilação 
de origem agrícola e é essencial garantir a continuidade destas proibições.

Alteração 45Anexo II, ponto 3, alínea a)

a) Bebida espirituosa de cereais é uma bebida 
espirituosa obtida por destilação de um 
mosto fermentado de cereais que apresenta 
características organolépticas provenientes 
das matérias-primas utilizadas;

a) Bebida espirituosa de cereais é uma bebida 
espirituosa obtida por destilação de um 
mosto fermentado de grãos inteiros de 
cereais que apresenta características 
organolépticas provenientes das 
matérias-primas utilizadas;

Justificação

A restrição à destilação de mosto fermentado de grãs inteiros de cereais visa impedir a 
utilização de resíduos de cereais ou amido.

Alteração 46Anexo II, ponto 3, alínea b)

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da 
bebida espirituosa de cereais é de 35%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da 
bebida espirituosa de cereais é de 32%;

Justificação

O título alcoométrico volúmico mínimo de 35% é manifestamente um erro de redacção. O 
aumento do título alcoométrico volúmico mínimo para 35% não corresponderia às 
expectativas dos consumidores. O sabor seria inteiramente diferente.
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Alteração 47Anexo II, ponto 3, alínea e)

e) Para que a bebida espirituosa de cereais 
possa ser denominada «aguardente de 
cereais», deve ser obtida por destilação a 
menos de 95% vol de um mosto fermentado 
de cereais e apresentar características 
organolépticas provenientes das 
matérias-primas utilizadas.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 48Anexo II, ponto 5, alínea a), subponto 1)

1) Obtida a partir de aguardentes de vinho, 
lotadas ou não com um destilado de vinho 
destilado a menos de 94,8% vol, desde que o 
destilado não ultrapasse o limite máximo de 
50% em grau alcoólico do produto acabado,

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 49Anexo II, ponto 8

Aguardente de uva seca ou raisin brandy Aguardente de uva seca ou raisin spirit

a) Aguardente de uva seca ou raisin brandy é
uma bebida espirituosa obtida por destilação 
do produto obtido por fermentação alcoólica 
de extracto de uvas secas das castas «negro 
de Corinto» ou «moscatel de Málaga», 
destilado a menos de 94,5% vol, de tal modo 
que o destilado tenha um aroma e um sabor 
provenientes da matéria-prima utilizada;

a) Aguardente de uva seca ou raisin spirit é
uma bebida espirituosa obtida por destilação 
do produto obtido por fermentação alcoólica 
de extracto de uvas secas das castas «negro 
de Corinto» ou «moscatel de Málaga», 
destilado a menos de 94,5% vol, de tal modo 
que o destilado tenha um aroma e um sabor 
provenientes da matéria-prima utilizada;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da 
aguardente de uva seca ou raisin brandy é de 
37,5%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da 
aguardente de uva seca ou raisin spirit é de 
37,5%;

c) A aguardente de uva seca ou raisin brandy
não deve conter álcool etílico de origem 
agrícola adicionado;

c) A aguardente de uva seca ou raisin spirit
não deve conter álcool etílico de origem 
agrícola adicionado;
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d) Na elaboração de aguardente de uva seca 
ou raisin brandy só podem ser utilizados 
substâncias e preparados aromatizantes 
naturais definidos no nº 2, subalínea i) da 
alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE.

d) Na elaboração de aguardente de uva seca 
ou raisin spirit só podem ser utilizados 
substâncias e preparados aromatizantes 
naturais definidos no nº 2, subalínea i) da 
alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE.

Justificação

A etimologia do termo "brandy" é muito clara (brand wijn, vinho queimado); a presente 
alteração impõe-se por motivos de coerência com a própria definição de brandy fornecida na 
proposta de regulamento, que não deixa qualquer margem para dúvidas quanto à
necessidade de reservar o seu emprego exclusivamente para as bebidas espirituosas 
integralmente obtidas a partir de aguardente ou destilado de vinho.

Alteração 50Anexo II, ponto 9, alínea a), subalínea 1)

1. Obtida por fermentação alcoólica e 
destilação de um fruto carnudo ou de um 
mosto do mesmo fruto com ou sem caroços,

1. Obtida exclusivamente por fermentação 
alcoólica e destilação de um fruto carnudo 
ou de um mosto do mesmo fruto com ou 
sem caroços,

Justificação

A alteração é necessária para evitar a adição de aromatizantes ou açúcar ao mosto.

Alteração 51Anexo II, ponto 9, alínea b), subalínea 1), travessões 7 bis e 7 ter (novos)

- pêssego,

- damasco

Justificação

O acrescento do pêssego e do damasco resulta da experiência prática no âmbito do controlo 
de géneros alimentícios. 

Alteração 52Anexo II, subtítulo 2

Categoria B: Bebidas espirituosas especiais Suprimido
Alteração 53Anexo II, ponto 23 bis (novo)

23 bis.  Ouzo

a) o ouzo é uma bebida espirituosa anisada 
1)- elaborada exclusivamente na Grécia,
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2)- obtida por mistura de álcoois 
aromatizados, por destilação ou 
maceração, com sementes de anis e 
eventualmente de funcho, mastica da 
árvore nativa de Xios (pistacia lentiscus 
Chia ou Latifolia) e outras sementes, 
plantas e frutos aromáticos.
O álcool aromatizado por destilação deve 
representar pelo menos 20% do grau 
alcoométrico volúmico do ouzo.  

b) Este produto de destilação em questão 
deve:
1) - ser obtido por destilação em alambique 
tradicional em cobre de funcionamento 
contínuo, de capacidade até 1000 litros,

2)- ter o grau alcoométrico volúmico
compreendido entre 55% e 0%.

c) O ouzo deve ser incolor e o seu teor em 
açúcar não deve exceder 50 gramas por 
litro.

Alteração 54Anexo II, ponto 29, alínea a), frase introdutória

a) Vodka é uma bebida espirituosa obtida a 
partir de álcool etílico de origem agrícola:

a) Vodka é uma bebida espirituosa obtida a 
partir de álcool etílico produzido com 
cereais, batatas e/ou melaço de beterraba 
sacarina:

Justificação

A vodka é uma bebida tradicionalmente produzida a partir de cereais, batatas e/ou melaço de 
beterraba sacarina, pelo que é importantíssimo que beneficie da mesma protecção que outras 
bebidas espirituosas, como o rum, o whisky, etc. A escolha dos ingredientes é importante 
para as características organolépticas (gustativas), razão pela qual estes se devem limitar a 
cereais, batatas e /ou melaço de beterraba sacarina, sendo igualmente desnecessário impor 
aos produtores a obrigação adicional de indicar os ingredientes no rótulo. Se esta obrigação 
tiver por objectivo facultar aos consumidores informações sobre os ingredientes utilizados na 
produção de uma bebida espirituosa, deve aplicar-se horizontalmente a todas as bebidas 
espirituosas, em conformidade com a directiva relativa à rotulagem, que já exige a 
apresentação de listas de ingredientes para outros produtos alimentares.

Alteração 55Anexo II, ponto 29, alínea a), nº 1
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(1) Após fermentação, pela acção de 
levedura, de matérias-primas agrícolas,

(1) Após fermentação, pela acção de 
levedura, de cereais, batatas e/ou melaço de 
beterraba sacarina,

A indústria transformadora de bebidas alcoólicas continua a ser uma saída importante para 
o açúcar, em particular após a reforma de açúcar. É necessário assegurar que apenas será
permitida a utilização de melaços de beterraba sacarina a fim de evitar importações de 
álcool obtido de cana-de-açúcar como matéria-prima.

Alteração 56Anexo II, ponto 29, alínea a), nº 2

(2) Destilada e/ou rectificada de modo a 
atenuar selectivamente as características 
organolépticas inerentes às matérias-primas 
utilizadas.

(2) Destilada e/ou rectificada até um título 
alcoométrico volúmico mínimo de 96,0%
de modo a atenuar selectivamente as 
características organolépticas inerentes às 
matérias-primas utilizadas e aos subprodutos 
formados durante a fermentação, e em que 
os valores máximos de elementos residuais 
correspondam aos fixados no anexo I no 
que respeita ao álcool etílico, excepto para
elementos residuais de metanol no produto 
final, que não devem ser superiores a 30 
gramas por hectolitro de álcool puro.

Alteração 57Anexo II, ponto 29, alínea a), parágrafo 2

Este processo pode ser seguido de 
redestilação e/ou tratamento com auxiliares 
tecnológicos adequados, incluindo o 
tratamento com carvão activado para 
conferir ao produto características 
organolépticas especiais.

Este processo pode ser seguido de 
tratamento com auxiliares tecnológicos 
adequados, incluindo o tratamento com 
carvão activado para conferir ao produto 
características organolépticas especiais.

Alteração 58Anexo II, ponto 29, alínea a), parágrafo 3

Os valores máximos de elementos residuais 
devem corresponder aos fixados no anexo I 
para o álcool etílico, excepto para os 
elementos residuais de metanol no produto 
final, que não devem exceder 10 gramas 
por hectolitro de álcool puro;

Suprimido

Alteração 59Anexo II, ponto 29, alínea d)
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d) Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2000/13/CE, a designação, 
apresentação ou rotulagem da vodka deve 
indicar, no mesmo campo visual que a 
denominação de venda, a matéria-prima 
utilizada no fabrico do álcool etílico de 
origem agrícola. Os caracteres não devem 
ter dimensão superior a metade nem 
inferior a um terço da dimensão dos 
caracteres utilizados na denominação de 
venda.

Suprimido

Alteração 60Anexo II, ponto 44 bis (novo)

44 bis. "Vruchtenjenever" ou "Jenever met 
vruchten"

a)"Vruchtenjenever" ou "Jenever met
vruchten" é um licor, ou outra bebida 
destilada

1)- que é obtida quer por aromatização da 
"genebra" por frutos ou por plantas e/ou 
partes de frutos ou de plantas quer por 
adição de sumo de frutos e/ou de destilados 
ou destilados de aromas concentrados, 
extraídos de frutos ou de plantas;

2)- em que a aromatização pode ser 
completada pela adição de substâncias 
aromatizantes naturais e/ou idênticas às 
naturais;

3)- que é eventualmente edulcorada;

4)- que acentua as características 
organolépticas do fruto em causa.

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
é de 20 % .

c) O termo "vruchten" pode ser substituído 
pelo nome do fruto em causa.

Justificação

A definição de "vruchtenjenever" deve ser mantida (ver anexo do Regulamento (CE) nº
1014/90), dado que as características desta bebida não coincidem totalmente com as da 
genebra. "Vruchtenjenever" não pode, por isso, ser considerado um produto cuja 
denominação seja protegida pela indicação geográfica relativa ao "jenever" que figura no 
anexo III.
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Alteração 61Anexo II, alínea c), título 

Categoria C: Outras bebidas espirituosas Suprimido
Alteração 62Anexo II, alínea c), ponto 1

1. Todas as bebidas espirituosas que 
correspondam à definição do artigo 1º mas 
não reúnam os requisitos necessários para 
inclusão na categoria A ou B devem ser 
designadas, apresentadas e rotuladas com a 
denominação de venda de «bebida 
espirituosa».

Suprimido

Alteração 63Anexo II, categoria C, ponto 3

3. O slivovice é produzido na República 
Checa e obtido pela adição ao destilado de 
ameixa, antes da destilação final, de uma 
proporção de álcool etílico de origem 
agrícola não superior a 30% em volume. Este 
produto deve ser designado como «bebida 
espirituosa» e pode utilizar também a 
denominação slivovice no mesmo campo 
visual do rótulo frontal. Para poder ser 
comercializada na Comunidade, a slivovice 
checa deve ostentar a sua composição 
alcoólica no rótulo. Esta disposição não 
prejudica a utilização da denominação 
slivovice para as aguardentes de frutos, de 
acordo com o ponto 9 da categoria A.

3. O slivovice é produzido na República 
Checa e obtido pela adição ao destilado de 
ameixa, antes da destilação final, de uma 
proporção de álcool etílico de origem 
agrícola não superior a 30% em volume. Este 
produto deve ser designado como «bebida 
espirituosa» e pode utilizar também a 
denominação slivovice no mesmo campo 
visual do rótulo frontal. Para poder ser 
comercializada na Comunidade, a slivovice 
checa deve ostentar a sua composição 
alcoólica no rótulo. Esta disposição não 
prejudica a utilização da denominação 
slivovice para as aguardentes de frutos, de 
acordo com o ponto 9.

Alteração 64Anexo III, subtítulo 1

A. Aguardentes Suprimido
Alteração 65Anexo III, ponto 3, coluna 2, linha 2, nota de pé-de-página 16 (bis) nova

Korn / Kornbrand Korn / Kornbrand (16 bis)

16 bis. "Korn" e "Kornbrand" são bebidas 
espirituosas de cereais produzidas 
tradicionalmente na Alemanha e nas 
regiões da Comunidade onde o alemão é
uma das línguas oficiais da seguinte forma 
e sem qualquer aditivo:
- quer exclusivamente pela destilação de 
mosto fermentado de grãos inteiros de 
trigo, cevada, aveia, centeio ou trigo 
mourisco, com todos os seus componentes, 
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- quer pela redestilação de um destilado 
obtido em conformidade com o primeiro 
travessão

O título alcoométrico volúmico mínimo do 
"Korn" é de 32%.

O título alcoométrico volúmico mínimo do 
"Kornbrand" é de 37,5%.

Justificação

Nos termos do considerando 2 da proposta da Comissão, os métodos de fabrico tradicionais 
devem continuar a ser protegidos. De acordo com o Regulamento (CEE) nº 1576/89, o 
"Korn" é tradicionalmente produzido na Alemanha com um título alcoométrico volúmico 
mínimo de 32%.

Alteração 66Anexo III, ponto 5, coluna 3, linha 1

... Espanha
Alteração 67Anexo III, ponto 6, colunas 2 e 3, linhas 34 bis e 35 bis (novas)

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige …

Τσικουδιά/Tsikoudia Grécia
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete …

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige …

Τσίπουρο/Tsipouro Grécia
Alteração 68Anexo III, subtítulo 2

B. Bebidas espirituosas especiais Suprimido
Alteração 69Anexo III, ponto 23, colunas 2 e 3, linha 7, nota de pé-de-página 17 bis (nova)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο(17 bis)

(17 bis). O ouzo é uma bebida espirituosa 
anisada elaborada exclusivamente na 
Grécia e em Chipre.

Obtém-se por mistura de álcoois 
aromatizados, por destilação ou 
maceração, com sementes de anis e 
eventualmente de funcho, mastica da 
árvore nativa de Xios (pistacia lentiscus
Chia ou Latifolia) e outras sementes, 
plantas e frutos aromáticos. O seu grau 
alcoométrico volúmico mínimo é de 37,5%.
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Alteração 70Anexo III, ponto 23, colunas 2 e 3, linha 7 bis e 7 ter (novas)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...
Alteração 71Anexo III, ponto 31, colunas 2 e 3, linhas 31 bis, 31 ter, 31 quater e 31 quinquies 

(novas)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat of 
Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...
Alteração 72Anexo III, último subtítulo 

Outras bebidas espirituosas Suprimido
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