
AD\634649PT.doc PE 376.566v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

2005/0028(COD)

11.10.2006

PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à definição, designação, apresentação e rotulagem das bebidas 
espirituosas
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Relator de parecer: Gary Titley



PE 376.566v02-00 2/51 AD\634649PT.doc

PT

PA_Legam



AD\634649PT.doc 3/51 PE 376.566v02-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão reúne dois regulamentos existentes, clarificando a definição e a 
apresentação das bebidas espirituosas. Além disso, adapta a actual legislação aos novos 
requisitos técnicos e da Organização Mundial do Comércio (OMC). A proposta introduz um 
nível mais elevado de protecção do consumidor, impede práticas fraudulentas e assegura a 
transparência no mercado.

Os quatro capítulos abordam as principais disposições, incluindo os tipos de bebidas
espirituosas. Os anexos contêm as definições técnicas.

A proposta introduz três categorias de bebidas espirituosas. A categoria A contém uma lista 
de "aguardentes" puras. A categoria B enumera as "bebidas espirituosas especiais", que 
podem conter álcool etílico de origem agrícola. A categoria C abrange "outras bebidas 
espirituosas" que contenham álcool etílico de origem agrícola e aromatizantes.

As partes interessadas receiam que estas categorias sugiram algum tipo de hierarquia e gerem 
confusão, pois as bebidas espirituosas podem inserir-se em várias categorias.

Os métodos tradicionais de produção são garantidos pelas "indicações geográficas" (IG), que 
se baseiam numa ficha técnica. Esta ficha é obrigatoriamente transmitida à Comissão. 
Contudo, deve competir às autoridades nacionais apresentar a ficha técnica.

A proposta mantém a actual definição de vodka, segundo a qual esta bebida pode ser 
produzida a partir de álcool etílico de origem agrícola. Diversos Estados-Membros alegam 
que isto prejudicará os seus métodos de produção tradicionais, preferindo que a designação 
"vodka" nomeie exclusivamente uma bebida produzida a partir de batatas e cereais.

É necessário que as tradições sejam respeitadas. Porém, existe uma grande polémica sobre o 
que será de facto a produção tradicional de vodka. Se for adoptada uma definição restritiva, 
surgirão inevitavelmente contestações jurídicas por parte de países que utilizem outras 
matérias-primas para produzir vodka. A proposta requer que os ingredientes da vodka constem 
do rótulo da garrafa. Prevê igualmente o estatuto de IG para a vodka, nomeadamente a da 
Suécia.

A Comissão pretende assegurar uma maior flexibilidade ao transferir do processo de co-
decisão para um comité de gestão a competência para modificar os anexos.

Por último, é necessário acordar a utilização de "indicadores da autenticidade", ou seja, 
oligoelementos detectáveis mediante análise química. Estes indicadores permitem que os 
produtos sejam identificados como autênticos e desempenham um papel crucial na luta contra 
a falsificação de produtos.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 1
Considerando 1

(1) O Regulamento (CEE) nº 1576/89 do 
Conselho, de 29 de Maio de 1989, que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, à designação e à apresentação das 
bebidas espirituosas, e o Regulamento 
(CEE) nº 1014/90 da Comissão, de 24 de 
Abril de 1990, que estabelece as normas de 
aplicação para a definição, designação e 
apresentação das bebidas espirituosas, 
revelaram-se eficazes na regulação do sector 
das bebidas espirituosas. Contudo, é 
necessário clarificar, à luz da experiência 
recente, as normas aplicáveis à definição, 
designação, apresentação e protecção de 
certas bebidas espirituosas. 
Consequentemente, o Regulamento (CEE) nº 
1576/89 deve ser revogado e substituído por 
um novo regulamento.

(1) O Regulamento (CEE) nº 1576/89 do 
Conselho, de 29 de Maio de 1989, que 
estabelece as regras gerais relativas à 
definição, à designação e à apresentação das 
bebidas espirituosas, e o Regulamento 
(CEE) nº 1014/90 da Comissão, de 24 de 
Abril de 1990, que estabelece as normas de 
aplicação para a definição, designação e 
apresentação das bebidas espirituosas, 
revelaram-se eficazes na regulação do sector 
das bebidas espirituosas. Contudo, é 
necessário clarificar, à luz da experiência 
recente, as normas aplicáveis à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção de certas bebidas espirituosas. 
Consequentemente, o Regulamento do 
Conselho (CEE) nº 1576/89 e o 
Regulamento (CEE) nº 1014/90 da 
Comissão devem ser revogados e 
substituídos por um novo regulamento.

Justificação

As disposições dos regulamentos nºs 1576/89 e 1014/90, alterados, devem ser incorporadas 
na proposta do novo regulamento. Por conseguinte, para evitar qualquer ambiguidade, 
ambos os regulamentos devem ser revogados por ocasião da entrada em vigor do novo 
regulamento.

Alteração 2
Considerando 2

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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(2) Na Comunidade, o sector das bebidas 
espirituosas é importante quer para os 
consumidores quer para os produtores. As 
medidas aplicáveis a este sector devem 
contribuir para a consecução de um nível 
elevado de protecção do consumidor, o 
impedimento de práticas enganosas, a 
transparência do mercado e uma 
concorrência leal. Deste modo, as medidas 
salvaguardarão a reputação que as bebidas 
espirituosas comunitárias alcançaram na 
Comunidade e no mercado mundial através 
da contínua tomada em consideração das 
práticas tradicionais utilizadas na produção 
de bebidas espirituosas, assim como de uma 
acrescida exigência de protecção do 
consumidor e de informação. A inovação 
tecnológica deve ser igualmente tida em 
conta quando sirva para melhorar a 
qualidade.

(2) Na Comunidade, o sector das bebidas 
espirituosas é importante quer para os 
consumidores quer para os produtores. As 
medidas aplicáveis a este sector devem 
contribuir para a consecução de um nível 
elevado de protecção do consumidor, o 
impedimento de práticas enganosas, a 
transparência do mercado e uma 
concorrência leal. Deste modo, as medidas 
salvaguardarão a reputação que as bebidas 
espirituosas comunitárias alcançaram na 
Comunidade e no mercado mundial através 
da contínua tomada em consideração das 
práticas tradicionais utilizadas na produção 
de bebidas espirituosas, assim como de uma 
acrescida exigência de protecção do 
consumidor e de informação. A inovação 
tecnológica deve ser igualmente tida em 
conta nas definições, quando sirva para 
melhorar a qualidade, sem afectar o 
carácter tradicional da bebida espirituosa 
em questão.

Justificação

Embora seja oportuno prever modificações dos métodos de produção, onde estes sejam 
apoiados pela indústria do sector, para ter em conta as inovações tecnológicas, é essencial 
que tais inovações não prejudiquem o carácter tradicional no qual se baseia a qualidade e o 
renome da bebida espirituosa em questão. É importante, portanto, garantir que as inovações 
devem ser decididas e adoptadas como modificações da definição em causa, em particular se 
podem repercutir no carácter tradicional da bebida.

Alteração 3
Considerando 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

Esta classificação não é lógica nem transparente. Além disso, inclui erradamente alguns 
produtos num determinado grupo e induz os consumidores em erro no que diz respeito à 
qualidade, uma vez que difere das práticas actuais. Sugere ainda, incorrectamente, que existe 
uma hierarquia de qualidade em relação a esses produtos.

Alteração 4
Artigo 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, quando se destinar 
directamente ao consumo humano, não 
superior a 80%;

Justificação

A presente alteração visa clarificar que o título alcoométrico de 80% se aplica às bebidas 
espirituosas no momento da venda e a assegurar que as bebidas constantes do Anexo II que 
possuem um nível de destilação superior a 80% podem continuar a ser produzidas. Além 
disso, abrange o Advocaat (secção 41), que tem um título alcoolométrico mínimo inferior a 
15%.

Alteração 5
Artigo 1, alínea d), ponto (i), travessão 2

- por maceração de substâncias vegetais e/ou - por maceração ou qualquer outro processo 
semelhante de substâncias vegetais em 
álcool etílico de origem agrícola e/ou 
destilados de origem agrícola, e/ou

Justificação

A alteração contribui para uma maior clareza do texto e especifica o líquido utilizado para o 
processo de maceração.

Alteração 6
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

O título alcoométrico mínimo previsto na 
alínea c) não prejudica a definição do 
produto que figura na secção 41 do anexo 
II.
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Justificação

A presente alteração visa clarificar que o título alcoométrico de 80% se aplica às bebidas 
espirituosas no momento da venda e a assegurar que as bebidas constantes do Anexo II que 
possuem um nível de destilação superior a 80% podem continuar a ser produzidas. Além 
disso, abrange o Advocaat (secção 41), que tem um título alcoolométrico mínimo inferior a 
15%.

Alteração 7
Artigo 3

As bebidas espirituosas classificam-se como 
se segue:

Suprimido

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

Esta classificação não é lógica nem transparente. Além disso, inclui erradamente alguns 
produtos num determinado grupo e induz os consumidores em erro no que diz respeito à 
qualidade, uma vez que difere das práticas actuais. Sugere ainda, incorrectamente, que existe 
uma hierarquia de qualidade em relação a esses produtos.

Alteração 8
Artigo 4

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

1. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto no
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;

a) podem ser objecto de arredondamento, 
de acordo com as definições e requisitos 
técnicos constantes do Anexo I e com a 
legislação dos Estados-Membros;

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

b) podem ser edulcoradas para 
corresponder às características particulares 
do produto e de acordo com as definições e 
requisitos técnicos constantes do Anexo I. 
No entanto, os edulcorantes na acepção da 
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Directiva 94/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho podem ser 
utilizados unicamente para a produção de 
bebidas espirituosas que não sejam 
abrangidas por nenhuma das definições 
técnicas que figuram no Anexo II;

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;

c) podem ser aromatizadas de acordo com 
as definições e requisitos técnicos 
constantes do Anexo I;

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.

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

e) podem ser coradas de acordo com as 
definições e requisitos técnicos constantes 
do Anexo I.

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

2. As práticas enunciadas no nº 1 são 
admissíveis para todas as bebidas 
espirituosas, sem prejuízo das disposições 
do Anexo II.

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 
ii) 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 regulamento.
3. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria C do anexo II, as «outras bebidas 

3. As práticas enunciadas no nº 1 devem 
respeitar os métodos tradicionais existentes 
para a produção das bebidas espirituosas.
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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;
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

A classificação não é lógica nem transparente. Além disso, inclui erroneamente alguns 
produtos numa determinada categoria de modo a poder induzir em erro o consumidor e 
sugere de forma inexacta que existe uma hierarquia de qualidade em relação aos produtos 
em causa. A alteração propõe a enunciação de normas gerais para a produção de bebidas 
espirituosas, independentemente das categorias.

Alteração 9
Artigo 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. A fim de ser colocada no mercado para 
consumo humano com uma das 
denominações enunciadas no anexo II ao 
presente regulamento, uma bebida 
espirituosa deve respeitar a definição e os 
requisitos aplicáveis à categoria à qual 
pertence. As bebidas espirituosas que não 
satisfaçam as especificações estabelecidas 
para os produtos definidos no anexo II não 
ostentarão as denominações aí atribuídas a 
esses produtos. Serão descritas como 
"bebidas espirituosas" ou "aguardentes". 
Esta descrição não será complementada, 
substituída ou alterada. 
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Justificação

Uma vez que convém suprimir a classificação em três categorias, não é oportuno referir as 
denominações de venda em relação às mesmas, sendo preferível manter o status quo.

Alteração 10
Artigo 7, nº 2

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

Justificação

Estas disposições estão incluídas no artigo 7º, nº 1, revisto, que diz respeito às denominações 
de venda na ausência das três categorias.

Alteração 11
Artigo 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.

3. Quando uma bebida espirituosa 
corresponda a mais de uma categoria de 
bebida espirituosa constante do anexo II, 
pode ser vendida com uma ou mais das 
denominações referidas para essas 
categorias.

Justificação

A utilização da expressão “um tipo de bebida espirituosa” presta-se aqui a confusão.

Alteração 12
Artigo 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 

4. Sem prejuízo do disposto no nº 8 e no nº 1 
do artigo 8º, 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 
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cujas denominações constam do anexo II. anexo II.

Justificação

Quer o nº 8 do artigo 7º (relativo à utilização de denominações genéricas na lista de 
ingredientes) quer o nº 1 do artigo 8º (relativo à alusão a certas bebidas espirituosas no 
nome composto, na apresentação de um género alimentício) constituem excepções à regra
geral segundo a qual o nome de determinada bebida espirituosa só pode ser utilizado numa 
bebida que corresponda à pertinente definição. A redacção do nº 4 do artigo 7º carece de 
alteração a fim de garantir que não contradiz ou compromete as disposições subsequentes.

Alteração 13
Artigo 7, nº 5 bis (novo)

5 bis. As indicações geográficas constantes
do Anexo III só podem ser complementadas 
em conformidade com as informações que 
figuram na ficha técnica pertinente 
prevista pelo disposto no nº 2 do artigo 15º.

Justificação

É importante que qualquer termo utilizado para completar as indicações geográficas esteja 
incluído na ficha técnica que será exigida para todas as indicações geográficas. Isto 
garantirá a protecção das indicações geográficas.

Alteração 14
Artigo 7, nº 5 ter (novo)

5 ter. As denominações das bebidas 
espirituosas constantes do anexo II podem 
ser complementadas por indicações 
geográficas diferentes das constantes do 
anexo III, desde que não induzam os 
consumidores em erro.

Justificação

A actual legislação (Regulamento (CEE) nº 1576/89, artigo 5º, nº 2) prevê a possibilidade de 
utilizar indicações geográficas diferentes das referidas no anexo II, desde que o consumidor 
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não seja induzido em erro. Isto é importante, pois permite a utilização de termos que não 
suscitam polémica e são úteis para os consumidores identificarem a região ou local de 
origem de determinado produto (por exemplo, no caso do scotch whisky, "Orkney" ou 
"Dufftown"). Além disso, é útil para prevenir indicações que induzam em erro. Por 
conseguinte, esta disposição deve manter-se no novo regulamento.

Alteração 15
Artigo 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

As outras referências à Directiva 2000/13/CE (artigo 6º, nº 1 do artigo 8, nº 3 do artigo 9º e
secção 29, alínea d), do anexo II) não contêm esta especificação sobre as medidas de 
execução nacionais. Por razões de coerência e para evitar confusão, o nº 8 do artigo 7º deve 
também referir directamente a Directiva 2000/13/CE.

Alteração 16
Artigo 8, nº 1

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 ou a alusão a 
um termo da categoria A ou B do anexo II 
ou de uma indicação geográfica constante do 
anexo III num termo composto na 
apresentação de um género alimentício, 
salvo se o álcool provier exclusivamente da 
bebida espirituosa referida. Esses termos 
compostos devem figurar como acréscimo à 
designação de venda.

Justificação

A alteração clarifica a proibição proposta da utilização de ou da alusão a termos específicos 
para certas bebidas espirituosas num termo composto (“Brandy Cream”, por exemplo), a 
menos que essa bebida espirituosa seja o único componente alcoólico, e mantém o actual 
requisito do Regulamento (CE) nº 1576/89 segundo o qual os termos compostos só podem ser
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utilizados como acréscimo às denominações de venda obrigatórias.

Alteração 17
Artigo 8, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

No que diz respeito às bebidas espirituosas, 
tais termos compostos só são permitidos na 
descrição, apresentação ou rotulagem de 
licores e serão ostentados em complemento 
da denominação de venda.

Justificação

A actual legislação (regulamentos nºs 1576/89 e 1014/90, confirmados por um acórdão de 
1998 do Tribunal de Justiça Europeu (processo C-136/96)) só autoriza termos compostos que 
se refiram a uma denominação específica (i) no que diz respeito aos licores (por exemplo, o 
"whisky cream") e (ii) em complemento da denominação de venda. É importante manter esta 
disposição para assegurar que consumidores e produtores continuem a gozar de protecção 
contra a rotulagem enganosa, como bebidas espirituosas que contenham whisky diluído 
abaixo do título alcoométrico volúmico mínimo e sejam vendidas como "bebidas espirituosas 
de whisky" ou "água de whisky".

Alteração 18
Artigo 8, nº 1 bis (novo)

1 bis. Não é autorizada a utilização dos 
termos compostos referidos no nº 1 quando 
uma bebida espirituosa definida na 
categoria A ou B do anexo II, ou constante 
do anexo III, tenha sido diluída com água 
de modo a fazer com que o título 
alcoométrico do produto seja inferior ao 
título alcoométrico mínimo para a bebida 
espirituosa em questão.

Justificação

A presente alteração é essencial para salvaguardar os princípios fundamentais relativos à 
utilização de termos definidos e proteger os consumidores e os produtores contra rotulagens 
enganosas (assegurando, por exemplo, que uma determinada bebida espirituosa que foi 
objecto de diluição a fim de alcançar um teor alcoólico inferior ao limite mínimo não pode 
ser denominada, por exemplo, "Rum Water", "Brandy Water" ou "Whisky Water").
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Alteração 19
Artigo 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 das seguintes bebidas 
espirituosas:

- rum,
- whisky e whiskey,
- bebida espirituosa de cereais/aguardente 
de cereais,
- aguardente de vinho e brandy,
- aguardente bagaceira,
- aguardente de uva seca,
- aguardente de fruto diferente dos 
produtos definidos no presente número
como bebidas espirituosas (precedidas do 
nome do fruto) obtidas a partir de 
maceração e destilação,
- aguardente de sidra ou de perada (artigo 
7ºC do Regulamento (CEE) nº 1014/90 da 
Comissão)
seja misturada com

a) uma ou mais bebidas espirituosas e/ou a) uma ou mais bebidas espirituosas e/ou

b) um ou vários destilados (de origem 
agrícola) e/ou,

b) um ou vários destilados (de origem 
agrícola) e/ou,

c) álcool etílico de origem agrícola. c) álcool etílico de origem agrícola.
Essa denominação de venda não deve ter 
qualquer complemento nem deve ser 
alterada.

Essa denominação de venda não deve ter 
qualquer complemento nem deve ser 
substituída ou alterada.

Justificação

A redacção proposta decorre da supressão da classificação em três categorias gerais e 
mantém o status quo.

O relator propõe igualmente a introdução do termo "substituída", pois crê que corresponde à 
intenção original da Comissão.
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Alteração 20
Artigo 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.

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

Justificação

A redacção proposta decorre da supressão da classificação das bebidas espirituosas em três 
categorias.

Alteração 21
Artigo 9, nº 3, parágrafo 1

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. 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 ou mais termos 
constantes 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».

Justificação

A formulação é ambígua, ao fazer referência a "um dos termos" definidos, ao passo que a 
intenção é claramente especificar que, no caso de ser feita tal referência, esta deve figurar 
juntamente com todos os demais ingredientes alcoólicos, o que poderia incluir mais de uma 
bebida espirituosa.

Alteração 22
Artigo 10, nº 2

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

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

Justificação

A redacção da proposta pode suscitar a objecção de que o termo "lote", no que se refere às 
bebidas espirituosas, é de certo modo diferente de "lotada" ou "lotagem", quando, na 
realidade, todos aludem ao mesmo processo. A fim de evitar dúvidas sobre o facto de o 
regulamento abranger todas as variantes do termo "lote", convém reformular a redacção.

Alteração 23
Artigo 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 que
o produto deve ter sido envelhecido sob 
controlo fiscal ou sob um controlo que
ofereça garantias equivalentes.

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.

Alteração 24
Artigo 14, nº 1, alínea a)

a) Qualquer utilização comercial directa ou 
indirecta em produtos não abrangidos pelo 
registo, na medida em que esses produtos 
sejam comparáveis a produtos registados 
sob essas indicações geográficas ou na 
medida em que essa utilização explore a 
reputação das indicações geográficas 
registadas;

a) Qualquer utilização comercial directa ou 
indirecta de uma indicação geográfica em 
qualquer bebida espirituosa não abrangida 
pelo registo e pelas disposições nacionais 
relevantes ou em qualquer outro produto na 
medida em que essa utilização explore a 
reputação das indicações geográficas 
registadas;
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Justificação

A redacção proposta do nº 1, alínea a), do artigo 14º deixa margem para dúvidas sobre o 
nível de protecção contra produtos não conformes. É essencial assegurar que (i) os "produtos 
comparáveis" incluam todas as bebidas espirituosas (e não apenas, como se poderia supor, 
uma bebida do tipo do produto IG em causa) e (ii) a referência ao "registo" tenha em conta 
todos os requisitos da ficha técnica prevista no nº 2 do artigo 15º, incluindo as disposições 
nacionais relacionadas com os produtos IG, com vista a assegurar a aplicação das mesmas 
em todos os Estados-Membros da UE.

Alteração 25
Artigo 14, nº 1 bis (novo)

1 bis. As bebidas vendidas sob uma 
indicação geográfica devem satisfazer todas 
as disposições da legislação nacional em 
matéria de produção, rotulagem e 
apresentação que digam respeito à 
indicação geográfica no país ou países de 
origem.

Justificação

A proposta de alteração precedente, ao nº 1, alínea a), do artigo 14º clarifica a situação da
protecção contra a má utilização de uma indicação geográfica por um produto não conforme. 
Contudo, as disposições devem estabelecer igualmente, num novo ponto 2, que as bebidas 
espirituosas com indicação geográfica, como o "Cognac" e o "Brandy de Jerez", cumpram 
todas as normas de produção, rotulagem e apresentação constantes da ficha técnica que 
justifica o seu registo comunitário como produto IG (como prevê o artigo 15º da proposta).

Alteração 26
Artigo 14, nº 2 bis (novo)

1bis) As bebidas espirituosas com uma 
indicação geográfica constante do Anexo 
III devem estar em conformidade com 
todas as disposições relativas à produção, 
rotulagem, apresentação e outras 
especificações incluídas na ficha técnica 
prevista pelo disposto no nº 1 do artigo 15º.

Justificação

A venda das bebidas espirituosas com indicação geográfica protegida deve ser autorizada 
unicamente quando as bebidas estiverem em conformidade com o conteúdo da ficha técnica. 
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O objectivo é garantir uma aplicação uniforme em toda a UE das normas relativas à 
rotulagem, à produção e à apresentação.

Alteração 27
Artigo 15, nº 1

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 numa das línguas 
oficiais comunitárias ou acompanhados de 
uma tradução numa das línguas oficiais 
comunitárias. Os pedidos devem ser 
devidamente fundamentados pelo Estado-
Membro e incluir uma ficha técnica que 
inclua as especificações que as bebidas 
espirituosas em causa devem respeitar. Os 
elementos principais das especificações que 
constam da ficha técnica, tal como é 
referida no nº 2, serão publicados no Jornal 
Oficial da União Europeia, Série C. No que 
respeita às indicações geográficas dentro 
da Comunidade, o pedido é apresentado 
pelo Estado-Membro de origem da bebida 
espirituosa.

No prazo de três meses a contar da data da 
publicação, qualquer pessoa individual ou 
colectiva que tenha um interesse legítimo 
pode objectar à inclusão da indicação 
geográfica no anexo III com fundamento em 
que as condições previstas no presente 
regulamento se não encontram reunidas. A 
objecção deve ser devidamente 
fundamentada.

No prazo de três meses a contar da data da 
publicação referida no primeiro parágrafo, 
qualquer pessoa individual ou colectiva que 
tenha um interesse legítimo pode objectar à 
inclusão da indicação geográfica no 
anexo III com fundamento em que as 
condições previstas no presente regulamento 
se não encontram reunidas. A objecção deve 
ser devidamente fundamentada.

Justificação

A nova formulação clarifica que os pedidos relativos às indicações geográficas devem ter o 
apoio do Estado-Membro de origem e ser apresentados pelos mesmos. Além disso, esta 
abordagem é conforme à utilizada para as normas relativas às indicações geográficas dos 
vinhos.

Alteração 28
Artigo 15, nº 2, alínea b)
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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;

Justificação

Uma vez que as autoridades nacionais serão responsáveis pela determinação das 
especificações que uma bebida espirituosa deve satisfazer para ser considerada indicação 
geográfica, supõe-se que, para efeitos de um pedido de registo, a descrição da bebida 
espirituosa em causa deve ser apoiada por uma ou várias das características opcionais 
mencionadas. A fim de evitar dúvidas, isto deve ser clarificado na redacção proposta. Além 
disso, sendo óbvio que o registo se relaciona apenas com bebidas espirituosas, deve ser 
suprimida a referência a outro possível "género alimentício".

Alteração 29
Artigo 15, nº 2, alínea f)

f) eventuais requisitos fixados por 
disposições comunitárias e/ou nacionais;

f) eventuais requisitos fixados por 
disposições comunitárias e/ou estabelecidas 
pelas autoridades nacionais ou regionais 
competentes;

Justificação

A presente alteração prevê um reconhecimento apropriado das disposições nacionais 
pertinentes. Nos termos do nº 2 do artigo 10º do Regulamento (CE) nº 1576/89, os 
Estados-Membros são autorizados a manter os seus próprios sistemas de documentos de 
autentificação no que respeita à exportação de bebidas espirituosas com indicação 
geográfica. Importa conservar esta disposição, como reconhecimento do valor dos sistemas 
nacionais de autentificação para os efeitos da prevenção das fraudes e contrafacções.

Alteração 30
Artigo 15, nº 2, alínea g)

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

Justificação

A fim de evitar dúvidas e em conformidade com a abordagem proposta no artigo 15º, nº 1, 
convém clarificar que a autoridade nacional competente será responsável pela ficha técnica 
que apoia os pedidos de concessão do estatuto de produto IG.
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Alteração 31
Artigo 15, nº 2, parágrafo 2 (novo)

Os Estados-Membros podem exigir também 
que as bebidas espirituosas produzidas no 
seu território que constam do anexo III e 
são destinadas à exportação sejam 
apoiadas por documentos de 
autentificação.

Alteração 32
Artigo 19, nº 1

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».

Justificação

Actualmente, não existem mecanismos de mercado no quadro da legislação relativa às 
bebidas espirituosas, como existem em outros mercados da Comunidade. Por conseguinte, a 
designação "Comité de Regulamentação" parece mais apropriada do que a designação 
proposta. Além disso, ao abrigo do procedimento de comitologia, um comité de 
regulamentação dispõe de uma minoria com veto, o que reforça os poderes dos 
Estados-Membros.

Alteração 33
Artigo 22, alínea a)

a) facilitem a transição das disposições do 
Regulamento (CEE) nº 1576/89 para as do 
presente regulamento;

a) facilitem a transição das disposições do 
Regulamento (CEE) nº 1576/89 do 
Conselho e do Regulamento (CEE) nº 
1014/90 da Comissão para as do presente 
regulamento;

Justificação

Uma vez que o novo regulamento revoga e substitui as disposições dos regulamentos nºs
1576/89 e 1014/90, ambos devem ser referidos no presente artigo.
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Alteração 34
Artigo 23

É revogado o Regulamento (CEE) nº 
1576/89.

São revogados o Regulamento (CEE) nº 
1576/89 do Conselho e o Regulamento 
(CEE) nº 1014/90 da Comissão.

Justificação

As disposições dos regulamentos nºs 1576/89 e 1014/90, alterados, devem ser incorporadas 
na proposta do novo regulamento. A fim de evitar qualquer ambiguidade, ambos os 
regulamentos devem, portanto, ser revogados por ocasião da entrada em vigor do novo 
regulamento.

Alteração 35
Anexo I, ponto 1)

1) Edulcoração 1) Álcool etílico de origem agrícola

A operação que consiste em utilizar, na 
preparação de bebidas espirituosas, um ou 
vários dos seguintes produtos:

O álcool etílico de origem agrícola possui 
as seguintes propriedades:

a) açúcar semibranco, açúcar branco, 
açúcar branco refinado, dextrose, frutose, 
xarope de glicose, açúcar líquido, açúcar 
líquido invertido e xarope de açúcar 
invertido, conforme definidos pela 
Directiva 2001/111/CE do Conselho;

a) características organolépticas: nenhum 
sabor detectável que não o da 
matéria-prima;

b) mosto de uva concentrado e rectificado, 
mosto de uva concentrado, mosto de uva 
fresco;

b) título alcoométrico volúmico mínimo: 
96,0% vol.;

c) açúcar caramelizado, obtido 
exclusivamente por aquecimento 
controlado da sacarose, sem adição de 
bases, ácidos minerais ou qualquer outro 
aditivo químico;

c) valores máximos de elementos residuais:

d) mel, conforme definido pela Directiva 
2001/110/CE do Conselho;

i) Acidez total, expressa em gramas de 
ácido acético por hectolitro de álcool a 
100% vol.: 1,5,

e) xarope de alfarroba; ii) Ésteres, expressos em gramas de acetato 
de etilo por hectolitro de álcool a 100% 
vol.: 1,3,

f) quaisquer outras substâncias glucídicas 
naturais com efeito análogo ao dos 

iii) Aldeídos, expressos em gramas de 
acetaldeído por hectolitro de álcool a 100% 
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produtos acima referidos; vol.: 0,5,
g) edulcorantes, conforme definidos pela 
Directiva 94/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

iv) Álcoois superiores, expressos em 
gramas de metil-2 propanol-1 por hectolitro 
de álcool a 100% vol.: 0,5,
v) Metanol, expresso em gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol.: 50,
vi) Extracto seco, expresso em gramas por 
hectolitro de álcool,
vii) Bases azotadas voláteis, expressas em 
gramas de azoto por hectolitro de álcool a 
100% vol.: 0,1,
viii) Furfural: não detectável.

Justificação

Uma modificação na ordem das definições e requisitos técnicos tomaria melhor em conta o 
verdadeiro desenrolar destes processos durante a produção de bebidas espirituosas.

Além disso, propõe-se a introdução de dois parágrafos novos (5 bis e 6 bis) para definir os 
indicadores da autenticidade e a prática tradicional do arredondamento.

Alteração 36
Anexo I, ponto 2)

2) Mistura 2) Destilado (de origem agrícola)
A operação que consiste em misturar duas 
ou mais bebidas diferentes ou uma bebida e 
um ou mais destilados de origem agrícola 
ou álcool etílico de origem agrícola para 
criar uma nova bebida.

O líquido alcoólico obtido por destilação, 
após fermentação alcoólica, de produtos 
agrícolas constantes do anexo I do Tratado, 
que não apresente nem as características 
do álcool etílico nem as de uma bebida 
espirituosa, mas que tenha conservado o 
aroma e o gosto das matérias-primas 
utilizadas.

Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 37
Anexo I, ponto 3)

3) Álcool etílico de origem agrícola 3) Maturação ou envelhecimento
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O álcool etílico de origem agrícola com as 
seguintes propriedades:

A operação que consiste em deixar que se 
desenvolvam naturalmente, em recipientes 
adequados, certas reacções que conferem à 
bebida espirituosa em causa qualidades 
organolépticas que esta não possuía 
anteriormente.

a) características organolépticas: nenhum 
sabor detectável que não o da 
matéria-prima;
b) título alcoométrico volúmico mínimo: 
96,0% vol;
c) valores máximos de elementos residuais:
i) Acidez total, expressa em gramas de 
ácido acético por hectolitro de álcool a 
100% vol: 1,5,
ii) Ésteres, expressos em gramas de acetato 
de etilo por hectolitro de álcool a 100% vol: 
1,3,
iii) Aldeídos, expressos em gramas de 
acetaldeído por hectolitro de álcool a 100% 
vol: 0,5,
iv) Álcoois, superiores expressos em 
gramas de metil-2 propanol-1 por hectolitro 
de álcool a 100% vol: 0,5,
v) Metanol, expresso em gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol: 50,
vi) Extracto seco, expresso em gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol: 1,5,
vii) Bases azotadas voláteis, expressas em 
gramas de azoto por hectolitro de álcool a 
100% vol: 0,1,
viii) Furfural: não detectável.

Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 38
Anexo I, ponto 4)

4) Adição de água 4) Edulcoração
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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. A água pode 
ter sido destilada, desmineralizada, sujeita 
a permuta iónica ou amaciada.

A operação que consiste em utilizar, na 
preparação de bebidas espirituosas, um ou 
vários dos seguintes produtos:

a) açúcar semibranco, açúcar branco, 
açúcar branco refinado, dextrose, frutose, 
xarope de glicose, açúcar líquido, açúcar 
líquido invertido e xarope de açúcar 
invertido, conforme definidos pela 
Directiva 2001/111/CE do Conselho;
b) mosto de uva concentrado e rectificado, 
mosto de uva concentrado, mosto de uva 
fresco;
c) açúcar caramelizado, obtido 
exclusivamente por aquecimento 
controlado da sacarose, sem adição de 
bases, ácidos minerais ou qualquer outro 
aditivo químico;
d) mel, conforme definido pela Directiva 
2001/110/CE do Conselho;
e) xarope de alfarroba;
f) quaisquer outras substâncias glucídicas 
naturais com efeito análogo ao dos 
produtos acima referidos;
g) edulcorantes, conforme definidos pela 
Directiva 94/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 39
Anexo I, ponto 5)

5) Lotagem 5) Aromatização
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A operação que consiste na mistura de 
duas ou mais bebidas espirituosas 
pertencentes à mesma categoria e que só 
difiram entre si por pequenas variantes na 
composição devidas a um ou mais dos 
seguintes factores:

A operação que consiste em utilizar um ou 
mais aromas definidos no nº 2, alínea a), 
do artigo 1º da Directiva 88/388/CEE na 
preparação de bebidas espirituosas.

a) Métodos de preparação;
b) Aparelhos de destilação utilizados;
c) Duração da maturação ou 
envelhecimento;
d) Zona geográfica de produção.
A bebida espirituosa assim obtida 
pertencerá à mesma categoria específica de 
bebida espirituosa que as bebidas 
espirituosas originais antes da lotagem.

Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 40
Anexo I, ponto 5 bis) (novo)

5 bis) Indicadores da autenticidade
Para efeitos de segurança do consumidor e 
da marca, as bebidas espirituosas destiladas 
podem conter oligoelementos que actuem 
como indicadores da autenticidade da 
marca, desde que a definição da bebida 
espirituosa em causa o permita. Tais 
substâncias devem ser materiais 
alimentares e estar presentes num produto
em concentrações inferiores a 0,1% w/v 
sem lhe conferir um carácter distinto.

Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 41
Anexo I, ponto 6)
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6) Maturação ou envelhecimento 6) Coloração
A operação que consiste em deixar que se 
desenvolvam naturalmente, em recipientes 
adequados, certas reacções que conferem à 
bebida espirituosa em causa qualidades 
organolépticas que esta não possuía 
anteriormente.

A operação que consiste em utilizar um ou 
vários corantes, conforme definidos na 
Directiva 94/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, na preparação de 
bebidas espirituosas.

Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 42
Anexo I, ponto 6 bis) (novo)

6 bis) Arredondamento
A utilização tradicional dos produtos 
mencionados no ponto 1, alíneas a) a f), até 
um máximo de 2%, com vista a conferir a 
uma bebida o seu carácter definitivo 
específico, sem prejuízo da legislação 
particular dos Estados-Membros aprovada 
antes da entrada em vigor do Regulamento 
(CEE) nº 1576/89.

Justificação

O "arredondamento" é uma prática tradicional na produção de algumas bebidas, distinta da 
edulcoração ou aromatização, que nunca foi definida. Consideramos necessário introduzir
uma definição técnica no futuro regulamento sobre bebidas espirituosas para evitar 
interpretações erróneas ou abusos e proteger a qualidade das bebidas da UE, assegurada 
pelos métodos de produção tradicionais.

O aditamento "sem prejuízo de legislação particular dos Estados-Membros aprovada..." visa 
incluir a legislação espanhola específica aprovada antes da entrada em vigor do 
Regulamento (CEE) nº 1576/89, que estabelece um limite de 35 gramas por litro para o 
arredondamento do "brandy de Jerez". Este é o resultado de um processo de maturação 
tradicional do "brandy de Jerez", segundo o qual alguns produtores podem envelhecer a 
aguardente em cascos que tenham contido xerezes doces do tipo Pedro Ximénez. Ver também 
alteração 35.

Alteração 43
Anexo I, ponto 7)
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7) Aromatização 7) Adição de água
A operação que consiste em utilizar um ou 
mais aromas definidos no nº 2, alínea a), 
do artigo 1º da Directiva 88/388/CEE na 
preparação de uma bebida espirituosa.

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.
A água pode ter sido destilada, 
desmineralizada, sujeita a permuta iónica 
ou amaciada.

Justificação

A Directiva 80/777/CEE foi revogada e substituída pela Directiva 98/83/CE relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo humano. (N.B.: a Directiva 80/777/CEE alterada,
relativa à exploração e à comercialização de águas minerais naturais, continua em vigor.) 
Ver também alteração 35.

Alteração 44
Anexo I, ponto 8)

8) Coloração 8) Lotagem

A operação que consiste em utilizar um ou 
vários corantes, conforme definidos na 
Directiva 94/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, na preparação de 
uma bebida espirituosa.

A operação que consiste na mistura de 
duas ou mais bebidas espirituosas 
pertencentes à mesma categoria e que só 
difiram entre si por pequenas variantes na 
composição devidas a um ou mais dos 
seguintes factores:
a) Métodos de preparação;
b) Aparelhos de destilação utilizados;
c) Duração da maturação ou 
envelhecimento;
d) Zona geográfica de produção.
A bebida espirituosa assim obtida 
pertencerá à mesma categoria específica de 
bebida espirituosa que as bebidas 
espirituosas originais antes da lotagem.
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Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 45
Anexo I, ponto 9)

9) Destilado (de origem agrícola) 9) Mistura

O líquido alcoólico obtido por destilação, 
após fermentação alcoólica, de produtos 
agrícolas constantes do anexo I do Tratado, 
que não apresente nem as características 
do álcool etílico nem as de uma bebida 
espirituosa, mas que tenha conservado o 
aroma e o gosto das matérias-primas 
utilizadas. Quando se faça referência à 
matéria-prima utilizada, o destilado deve 
ser obtido exclusivamente a partir dessa 
matéria-prima.

A operação que consiste em misturar duas 
ou mais bebidas diferentes ou uma bebida e 
um ou mais destilados de origem agrícola 
ou álcool etílico de origem agrícola para 
criar uma nova bebida.

Justificação

Cf. alteração 35.

Alteração 46
Anexo I, nº 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 a mais ampla possível, incluindo os termos usados não apenas nas etiquetas mas 
também nas embalagens e na apresentação. (Nota: nos termos do nº 15 do anexo I, a 
"apresentação" inclui a publicidade e a promoção das vendas).

Alteração 47
Anexo I, ponto 14)
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14) Rotulagem 14) Apresentação
O conjunto de todas as designações e 
quaisquer outras menções, sinais, 
ilustrações ou marcas registadas que 
distingam a bebida e que constem do 
mesmo recipiente, incluindo o seu 
dispositivo de selagem ou a etiqueta fixada 
ao recipiente e a cobertura do gargalo da 
garrafa.

Os termos utilizados nos recipientes, 
incluindo o dispositivo de fecho, no rótulo e 
nas embalagens, incluindo a publicidade e 
a promoção de vendas.

Justificação

Para a protecção dos consumidores, é necessário clarificar que não estão apenas incluídas 
as embalagens de transporte, mas também as de venda. Ver também alteração 36.

Alteração 48
Anexo I, ponto 15)

15) Apresentação 15) Rotulagem

Os termos utilizados nos recipientes, 
incluindo o dispositivo de fecho, no rótulo e 
nas embalagens, incluindo a publicidade e 
a promoção de vendas.

O conjunto de todas as designações e 
quaisquer outras menções, sinais, 
ilustrações ou marcas registadas que 
distingam a bebida e que constem do 
mesmo recipiente, incluindo o seu 
dispositivo de selagem ou a etiqueta fixada 
ao recipiente e a cobertura do gargalo da
garrafa.

Alteração 49
Anexo I, nº 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.
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Alteração 50
Anexo II, primeiro subtítulo

Categoria A: Aguardentes Suprimido

Justificação

Esta proposta é conforme com a supressão da classificação das bebidas espirituosas em três 
categorias gerais.

Alteração 51
Anexo II, secção 1, alínea a)

a) Rum é: a) Rum é uma bebida espirituosa obtida 
exclusivamente por fermentação alcoólica e 
destilação, quer de melaços ou xaropes 
provenientes do fabrico do açúcar de cana 
quer do próprio sumo da cana-de-açúcar, 
destilada a menos de 96% vol., de modo que 
o produto da destilação apresente de forma 
perceptível as características organolépticas 
específicas do rum.

1) Uma bebida espirituosa obtida 
exclusivamente por fermentação alcoólica e 
destilação, quer de melaços ou xaropes 
provenientes do fabrico do açúcar de cana 
quer do próprio sumo da cana-de-açúcar, 
destilada a menos de 96% vol, de modo que 
o produto da destilação apresente de forma 
perceptível as características organolépticas 
específicas do rum ou
2) Uma aguardente resultante da 
fermentação alcoólica e da destilação do 
sumo de cana-de-açúcar que apresente as 
características aromáticas específicas do 
rum e possua um teor de substâncias 
voláteis igual ou superior a 225 gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol;

Justificação

A distinção entre os pontos 1 e 2 da alínea a) não faz sentido, uma vez que o ponto 2 se refere 
ao rum "tradicional", que é definido de forma precisa na alínea e). O ponto 2 da alínea a) é 
redundante e deve ser suprimido.
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Alteração 52
Anexo II, secção 1, alíneas c) e d)

c) O rum não deve conter álcool etílico de 
origem agrícola adicionado;

c) O rum não deve conter álcool etílico de 
origem agrícola ou destilado de origem 
agrícola;

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;

d) O rum não deve ser aromatizado;

Justificação

As disposições que regem o "rum" na legislação actual não permitem a utilização de álcool 
etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e é essencial assegurar que esta 
proibição se mantenha.

A produção tradicional de rum não permite a utilização de substâncias aromatizantes. Por 
conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da Comissão é desnecessária e vista 
com maus olhos pelo sector.

Alteração 53
Anexo II, secção 2, alíneas c) e d)

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 destilado de origem agrícola;

d) O whisky ou whiskey não deve ser 
edulcorado ou aromatizado nem conter 
quaisquer aditivos além do caramelo simples 
utilizado como corante.

d) O whisky ou whiskey não deve ser 
arredondado, edulcorado ou aromatizado 
nem conter quaisquer aditivos além do 
caramelo simples utilizado como corante.

Justificação

As disposições que regem o "whisky" na legislação actual não permitem a utilização de 
álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e é essencial assegurar que 
esta proibição se mantenha.

Alteração 54
Anexo II, secção 3, alíneas c) e d)

c) A bebida espirituosa de cereais não deve 
conter álcool etílico de origem agrícola 

c) A bebida espirituosa de cereais não deve 
conter álcool etílico de origem agrícola 
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adicionado; adicionado ou destilado de origem agrícola;
d) Na elaboração da bebida espirituosa de 
cereais 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) A bebida espirituosa de cereais não deve 
ser aromatizada.

Justificação

As disposições que regem as "bebidas espirituosas de cereais" na legislação actual não 
permitem a utilização de álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e 
é essencial assegurar que esta proibição se mantenha.

A produção tradicional de bebidas espirituosas de cereais não permite a utilização de 
substâncias aromatizantes. Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da 
Comissão é desnecessária e vista com maus olhos pelo sector.

Alteração 55
Anexo II, secção 4, alíneas c) e d)

c) A aguardente de vinho não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado;

c) A aguardente de vinho não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado
ou destilado de origem agrícola;

d) Na elaboração da aguardente de vinho 
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) A aguardente de vinho não deve ser 
aromatizada.

Justificação

As disposições que regem a "aguardente de vinho" na legislação actual não permitem a 
utilização de álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e é essencial 
assegurar que esta proibição se mantenha.

A produção tradicional de aguardente de vinho não permite a utilização de substâncias 
aromatizantes. Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da Comissão é 
desnecessária e vista com maus olhos pelo sector.

Alteração 56
Anexo II, secção 4, alínea d bis) (nova)
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d bis) Quando envelhecida, esta bebida 
pode continuar a ser comercializada com a 
denominação "aguardente de vinho" se o 
seu período de envelhecimento for igual ou 
superior ao previsto para o produto referido 
na secção 5.

Justificação

Esta disposição encontra-se estabelecida no último parágrafo do artigo 1º, nº 4, alínea d), do 
Regulamento (CEE) nº 1576/89. Por conseguinte, a proposta visa manter o status quo.

Alteração 57
Anexo II, secção 5, alíneas c) e d)

c) O brandy ou weinbrand não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado;

c) O brandy ou Weinbrand não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado
ou destilado de origem agrícola;

d) Na elaboração do brandy ou weinbrand
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

As disposições que regem o "brandy" ou "Weinbrand" na legislação actual não permitem a 
utilização de álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e é essencial 
assegurar que esta proibição se mantenha.

A alínea c) é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite a aromatização da 
aguardente, excepto quando esta seja proibida pelas definições específicas.

Alteração 58
Anexo II, secção 6, alínea c) 

c) A aguardente bagaceira ou bagaço não 
deve conter álcool etílico de origem agrícola 
adicionado;

c) A aguardente bagaceira ou bagaço não 
deve conter álcool etílico de origem agrícola 
adicionado ou destilado de origem agrícola;
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Justificação

As disposições que regem a "aguardente bagaceira" ou "bagaço" na legislação actual não 
permitem a utilização de álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e 
é essencial assegurar que esta proibição se mantenha.

Alteração 59
Anexo II, secção 7, alíneas c) e d)

c) A aguardente de bagaço de fruto não deve 
conter álcool etílico de origem agrícola 
adicionado;

c) A aguardente de bagaço de fruto não deve 
conter álcool etílico de origem agrícola 
adicionado ou destilado de origem agrícola;

d) Na elaboração da aguardente de bagaço 
de fruto 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) A aguardente de bagaço de fruto não 
deve ser aromatizada;

Justificação

As disposições que regem a "aguardente de bagaço de fruto" na legislação actual não 
permitem a utilização de álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e 
é essencial assegurar que esta proibição se mantenha.

A produção tradicional de aguardente de bagaço de fruto não permite a utilização de 
substâncias aromatizantes. Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da 
Comissão é desnecessária e vista com maus olhos pelo sector.

Alteração 60
Anexo II, secção 8, alíneas c) e d)

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 
brandy não deve conter álcool etílico de 
origem agrícola adicionado ou destilado de 
origem agrícola;

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) A aguardente de uva seca ou raisin 
brandy não deve ser aromatizada.
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Justificação

As disposições que regem a "aguardente de uva seca" ou "raisin brandy" na legislação actual 
não permitem a utilização de álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem 
agrícola, e é essencial assegurar que esta proibição se mantenha.

A produção tradicional de aguardente de uva seca ou raisin brandy não permite a utilização 
de substâncias aromatizantes. Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da 
Comissão é desnecessária e vista com maus olhos pelo sector.

Alteração 61
Anexo II, secção 9, alíneas d) e e)

d) A aguardente de fruto não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado;

d) A aguardente de fruto não deve conter 
álcool etílico de origem agrícola adicionado
ou destilado de origem agrícola;

e) Na elaboração da aguardente de fruto 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;

e) A aguardente de fruto não deve ser 
aromatizada;

Justificação

As disposições que regem a "aguardente de fruto" na legislação actual não permitem a 
utilização de álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e é essencial 
assegurar que esta proibição se mantenha.

A produção tradicional de aguardente de fruto não permite a utilização de substâncias 
aromatizantes. Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da Comissão é 
desnecessária e vista com maus olhos pelo sector.

Alteração 62
Anexo II, secção 10, alíneas c) e d)

c) A aguardente de sidra ou de perada não 
deve conter álcool etílico de origem agrícola 
adicionado;

c) A aguardente de sidra ou de perada não 
deve conter álcool etílico de origem agrícola 
adicionado ou destilado de origem agrícola;

d) Na elaboração da aguardente de sidra e 
de perada 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 

d) A aguardente de sidra ou de perada não 
deve ser aromatizada.
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Directiva 88/388/CEE.

Justificação

A produção tradicional de aguardente de sidra ou de perada não permite a utilização de 
substâncias aromatizantes. 

Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da Comissão é desnecessária e vista 
com maus olhos pelo sector.

Alteração 63
Anexo II, secção 11, alíneas c) e d)

c) O hefebrand não deve conter álcool 
etílico de origem agrícola adicionado;

c) O Hefebrand não deve conter álcool 
etílico de origem agrícola adicionado ou 
destilado de origem agrícola;

d) Na elaboração do hefebrand 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) O Hefebrand não deve ser aromatizado;

Justificação

As disposições que regem o "Hefebrand" na legislação actual não permitem a utilização de 
álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e é essencial assegurar que 
esta proibição se mantenha.

A produção tradicional de Hefebrand não permite a utilização de substâncias aromatizantes. 
Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da Comissão é desnecessária e vista 
com maus olhos pelo sector.

Alteração 64
Anexo II, secção 12, alíneas c) e d)

c) A bierbrand não deve conter álcool etílico 
de origem agrícola adicionado;

c) A Bierbrand não deve conter álcool 
etílico de origem agrícola adicionado ou 
destilado de origem agrícola;

d) Na elaboração da bierbrand ou
eau-de-vie de bière 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) A Bierbrand não deve ser aromatizada.
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Justificação

As disposições que regem a "Bierbrand" na legislação actual não permitem a utilização de 
álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola, e é essencial assegurar que 
esta proibição se mantenha.

A produção tradicional de Bierbrand não permite a utilização de substâncias aromatizantes. 
Por conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da Comissão é desnecessária e vista 
com maus olhos pelo sector.

Alteração 65
Anexo II, segundo subtítulo

Categoria B: Bebidas espirituosas especiais Suprimido

Justificação

Esta proposta é conforme com a supressão da classificação em três categorias gerais.

Alteração 66
Anexo II, secção 13, alínea c)

c) A aromatização das aguardentes de 
(seguido do nome do fruto) obtidas por 
maceração e destilação, pode ser 
completada com substâncias aromatizantes 
e/ou preparados aromatizantes que não 
sejam provenientes do fruto utilizado. Na 
elaboração das aguardentes de (seguido do 
nome do fruto) obtidas por maceração e 
destilação 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. Contudo, o gosto 
característico da bebida espirituosa, assim 
como a sua cor, devem provir 
exclusivamente do fruto utilizado;

Suprimido

Justificação

Incluído na alínea d) do ponto 9: a aguardente de fruto não deve ser aromatizada.

Alteração 67
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Anexo II, secção 14, alínea a)

a) geist (associado ao nome do fruto) é uma 
bebida espirituosa obtida por maceração de 
bagas não fermentadas tais como 
framboesas, amoras, mirtilos e outras em
álcool etílico de origem agrícola, seguida de 
destilação;

a) Geist (associado ao nome do fruto) é uma 
bebida espirituosa obtida por maceração dos 
frutos não fermentados referidos na secção 
13, alínea a), ponto 2, de damascos, 
pêssegos, frutos de casca rija ou vegetais
em álcool etílico de origem agrícola, seguida 
de destilação;

Justificação

O "Geist" é definido no Regulamento (CEE) nº 1576/89, no artigo 1º, nº 4, alínea i), ponto 3,
que não restringe a sua produção a "bagas", mas sim a "frutos". Portanto, a inclusão de 
damascos e pêssegos seria conforme com o status quo. Tanto o "Aprikosengeist" como o 
"Pfirsichgeist" ("Geist" de pêssego) têm uma longa tradição na Alemanha.

O "Geist" obtido a partir de vegetais ou frutos de casca rija é um produto relativamente 
recente. A introdução destes produtos na definição de "Geist" é uma aplicação prática do 
último período do considerando 2, "A inovação tecnológica deve ser igualmente tida em 
conta quando sirva para melhorar a qualidade".

Alteração 68
Anexo II, secção 14, alínea c)

c) A aromatização do geist (associado ao 
nome do fruto) pode ser completada com 
substâncias aromatizantes e/ou preparados 
aromatizantes que não sejam provenientes 
do fruto utilizado. Na elaboração do geist
(associado ao nome do fruto) 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. 
Contudo, o gosto característico da bebida 
espirituosa, assim como a sua cor, devem 
provir exclusivamente do fruto utilizado.

c) O Geist não será aromatizado.

Justificação

A produção tradicional de Geist não permite a utilização de substâncias aromatizantes. Por 
conseguinte, a possibilidade oferecida pela proposta da Comissão é desnecessária e vista 
com maus olhos pelo sector.
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Alteração 69
Anexo II, secção 16, alínea c)

c) Na elaboração da aguardente de 
genciana 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

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 70
Anexo II, secção 20, alínea a), ponto 1)

1) Obtido exclusivamente a partir de álcool 
etílico de origem agrícola, com um teor 
máximo de metanol não superior a 
5 gramas por hectolitro de álcool puro,

Suprimido

Justificação

A definição proposta pela UE não prevê a adição de indicadores da autenticidade. Tais 
indicadores permitem que os produtos sejam identificados como autênticos e podem 
desempenhar um papel essencial na luta contra a falsificação de produtos.

Alteração 71
Anexo II, secção 20, alínea a), ponto 2)

2) Cujo aroma é introduzido exclusivamente 
por redestilação de álcool etílico em 
alambiques tradicionais em presença de 
todos os materiais vegetais utilizados,

2) Cujo aroma é introduzido exclusivamente 
por redestilação de álcool etílico em 
alambiques tradicionais em presença de 
todos os materiais vegetais utilizados, o 
destilado ou qualquer outro álcool 
adicionado deve ser obtido exclusivamente 
a partir de álcool etílico de origem agrícola, 
conforme com as características 
enunciadas no anexo I, mas com um teor 
máximo de metanol não superior a 5 
gramas por hectolitro de álcool a 100% 
vol.,
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Justificação

A definição proposta pela UE não prevê a adição de indicadores da autenticidade. Tais 
indicadores permitem que os produtos sejam identificados como autênticos e podem 
desempenhar um papel essencial na luta contra a falsificação de produtos.

Alteração 72
Anexo II, secção 20, alínea a), ponto 4)

4) Em que qualquer outro álcool etílico 
adicionado deve ser exclusivamente da 
mesma matéria-prima,

Suprimido

Justificação

A definição proposta pela UE não prevê a adição de indicadores da autenticidade. Tais 
indicadores permitem que os produtos sejam identificados como autênticos e podem 
desempenhar um papel essencial na luta contra a falsificação de produtos.

Alteração 73
Anexo II, Categoria B, Secção 20, alínea a), ponto 5)

5) Que não contém edulcorantes ou 
corantes adicionados,

5) Que pode conter até 0,1 gramas por litro 
de açúcares para os efeitos da 
autentificação da marca,

Justificação

É necessário o aditamento de uma disposição que autorize os marcadores de autentificação, 
a fim de prever as fraudes e contrafacções dos produtos.

Alteração 74
Anexo II, Categoria B, Secção 20, alínea a), ponto 6)

6) Que não contém outros ingredientes 
adicionados excepto água;

6) Que não contém outros ingredientes 
adicionados excepto água ou corantes;
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Justificação

É necessário o aditamento de uma disposição que autorize os marcadores de autentificação, 
a fim de prever as fraudes e contrafacções dos produtos.

Alteração 75
Anexo II, secção 23, alínea c)

c) Na elaboração das bebidas espirituosas 
anisadas 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

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 76
Anexo II, secção 24

a) Pastis é uma bebida espirituosa anisada 
que contém também extractos naturais 
provenientes do pau de alcaçuz (Glycyrrhiza 
glabra), o que implica a presença de 
substâncias corantes conhecidas como 
«benzalacetofenona» (chalcones), bem como 
a de ácido glicirrízico, cujos teores mínimo e 
máximo são de 0,05 e 0,5 gramas por litro, 
respectivamente;

a) Pastis é uma bebida espirituosa anisada 
que contém também extractos naturais 
provenientes do pau de alcaçuz (espécie 
Glycyrrhiza), o que implica a presença de 
substâncias corantes conhecidas como 
«benzalacetofenona» (chalcones), bem como 
a de ácido glicirrízico, cujos teores mínimo e 
máximo são de 0,05 e 0,5 gramas por litro, 
respectivamente;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do pastis é de 40%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do pastis é de 40%;

c) Na elaboração do pastis 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;

c) O pastis apresenta um teor de açúcar 
inferior a 100 gramas por litro e teores 
mínimo e máximo de anetol de 1,5 e 2 
gramas por litro, respectivamente.

d) O pastis apresenta um teor de açúcar 
inferior a 100 gramas por litro e teores 
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mínimo e máximo de anetol de 1,5 e 2 
gramas por litro, respectivamente.

Justificação

A Glycyrrhiza glabra só se dá nas regiões mediterrânicas, em áreas muito limitadas. 
Portanto, se a sua disponibilidade for afectada por razões climáticas ou geopolíticas, o pastis 
não pode ser produzido. O alargamento da definição a extractos naturais de outras espécies 
de Glycyrrhiza evitaria esse problema.

A referência incluída na alínea c) é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a 
aguardente seja aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 77
Anexo II, secção 25, alínea c)

c) Na elaboração do pastis de Marseille 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

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 78
Anexo II, secção 35, alínea c)

c) Na elaboração do anis 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

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 79
Anexo II, secção 29
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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 de origem agrícola:

(1) Após fermentação, pela acção de 
levedura, de matérias-primas agrícolas,

(1) Após fermentação, pela acção de 
levedura, quer de 

i) cereais, batatas e/ou melaços, ou
ii) frutos,

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

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

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 
redestilação e/ou tratamento com auxiliares 
tecnológicos adequados, incluindo o 
tratamento com carvão activado para 
conferir ao produto características
organolépticas especiais.

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;

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;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da vodka/vodka tradicional é de 37,5%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da vodka/vodka tradicional é de 37,5%;

c) Os únicos aromatizantes que podem ser 
adicionados são os compostos aromatizantes 
naturais presentes em destilados obtidos a 
partir das matérias-primas fermentadas. 
Além disso, podem ser conferidas ao 
produto características organolépticas 
especiais, que não um aroma predominante.

c) Os únicos aromatizantes que podem ser 
adicionados são os compostos aromatizantes 
naturais presentes em destilados obtidos a 
partir das matérias-primas fermentadas. 
Além disso, podem ser conferidas ao 
produto características organolépticas 
especiais, que não um aroma predominante.

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.

d) Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2000/13/CE, a designação, 
apresentação ou rotulagem da vodka 
produzida a partir de frutos deve ostentar, 
no mesmo campo visual que a denominação 
de venda, a menção "destilada a partir 
de...", acompanhada do nome do fruto ou 
frutos utilizados 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.
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Justificação

Visa solucionar a questão polémica da matéria-prima a partir da qual a vodka pode ser 
produzida. Por um lado, respeita o ponto de vista de que as propostas não devem eliminar 
produtos legítimos do mercado de vodka e, por outro, procura responder às preocupações 
manifestadas pelos interessados, nomeadamente nos Estados-Membros nórdicos.

Esta alteração distingue a vodka produzida a partir de cereais, batatas e melaços (que inclui 
o melaço de beterraba e de cana-de-açúcar. O primeiro porque, na UE, se produz mais vodka 
de açúcar de beterraba do que, por exemplo, de batatas, e o último porque incluir o melaço 
de beterraba e excluir o de cana-de-açúcar equivaleria a provocar contestação na OMC) da 
vodka produzida a partir de frutos. A proposta suprime o requisito que obriga a indicar a 
matéria-prima no rótulo da vodka produzida a partir de cereais, batatas ou melaços, 
registando as alegações do sector, segundo as quais os consumidores não consideram esta 
informação relevante no acto de compra da vodka. A definição de vodka destilada a partir de 
frutos, que neste caso inclui as uvas, é idêntica em todos os aspectos às de outros tipos de 
vodka, assegurando assim uma qualidade consistente. No entanto, para estes tipos de vodka 
menos comuns, a definição retém o requisito de indicar a matéria-prima no rótulo através da 
menção "Vodka - destilada a partir de...".

Alteração 80
Anexo II, secção 36, alínea c)

c) Na elaboração do sloe gin só podem ser 
utilizados substâncias e preparados 
aromatizantes naturais definidos no nº 2, 
subalínea i) da alínea b), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE e no nº 2, alínea c), 
do artigo 1º da mesma directiva.

Suprimido

Justificação

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 81
Anexo II, secção 40, alínea a)

a) Nocino é um licor cuja aromatização é 
obtida principalmente através da maceração 
e/ou destilação de miolo de noz inteiro
(Jugians regia L.) com um teor mínimo de 
açúcar equivalente a 100 gramas por litro de 
açúcar invertido;

a) Nocino é um licor cuja aromatização é 
obtida principalmente através da maceração 
e/ou destilação de nozes inteiras (Juglans
regia L.) com um teor mínimo de açúcar 
equivalente a 100 gramas por litro de açúcar 
invertido;
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Justificação

O termo "miolo" deve ser suprimido. É erradamente referido no Regulamento (CEE) nº 
1576/89, já que o "Nocino" é produzido a partir da noz inteira.

"Jugians regia L." deve substituir-se por "Juglans regia L.". Parece tratar-se de um erro 
tipográfico.

Alteração 82
Anexo II, secção 41, alínea c)

c) Na elaboração do licor à base de ovos ou 
advocaat/avocat/Advokat 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

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 83
Anexo II, secção 42, alínea c)

c) Na elaboração do licor de ovos 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

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 84
Anexo II, secção 44, alínea c)

c) Na elaboração do berenburg ou 
beerenburg só podem ser utilizados 
substâncias e preparados aromatizantes 
naturais definidos no nº 2, subalínea i) da 

Suprimido
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alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE.

Justificação

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 85
Anexo II, secção 45, alínea c)

c) Na elaboração do topinambur 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

Esta referência é desnecessária, visto que o novo artigo 3º permite que a aguardente seja 
aromatizada, excepto quando tal for proibido pelas definições específicas.

Alteração 86
Anexo II, terceiro subtítulo

Categoria C: Outras bebidas espirituosas Suprimido

Justificação

Esta proposta é conforme com a supressão da classificação das bebidas espirituosas em três 
categorias gerais.

Alteração 87
Anexo II, categoria 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
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Justificação

Esta proposta é conforme com a supressão da classificação das bebidas espirituosas em três 
categorias gerais.

Alteração 88
Anexo II, categoria C, ponto 2

2. O rum-verschnitt é produzido na 
Alemanha e obtido por mistura de rum e de 
álcool, devendo uma proporção mínima de 
5% do álcool contido no produto acabado 
resultar do rum. No que diz respeito à 
rotulagem e apresentação do produto 
denominado rum-verschnitt, o termo 
verschnitt deve figurar na designação, 
apresentação ou rotulagem com caracteres 
de tipo, dimensão e cor idênticos aos 
utilizados para a palavra «rum», na mesma 
linha desta, e, nas garrafas, deve ser 
mencionado no rótulo frontal. Em caso de 
venda fora do mercado alemão, a 
composição alcoólica deste produto deve 
constar do rótulo.

46. O rum-verschnitt é produzido na 
Alemanha e obtido por mistura de rum e de 
álcool, devendo uma proporção mínima de 
5% do álcool contido no produto acabado 
resultar do rum. No que diz respeito à 
rotulagem e apresentação do produto 
denominado rum-verschnitt, o termo 
verschnitt deve figurar na designação, 
apresentação ou rotulagem com caracteres 
de tipo, dimensão e cor idênticos aos 
utilizados para a palavra «rum», na mesma 
linha desta, e, nas garrafas, deve ser 
mencionado no rótulo frontal. Em caso de 
venda fora do mercado alemão, a 
composição alcoólica deste produto deve 
constar do rótulo.

Alteração 89
Anexo 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.

47. 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 a secção 9.
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Alteração 90
Anexo III, Categoria A, Secção 2, coluna 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky espanhol Whisky espanhol
(Estas denominações podem ser completadas 
pelas menções"malt"" ou "grain")

(Estas denominações podem ser completadas 
pelas menções"malt"" ou "grain")

Irish Whiskey Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Estas denominações podem ser completadas 
pelas menções "Pot Still" ou "malt" ou 
"grain")

(Estas denominações podem ser completadas 
pelas menções "Pot Still" ou "malt" ou 
"grain")

Scotch Whisky / Scotch

Justificação

The inclusion of the Scots Gaelic term for Scotch Whisky reflects the fact that a number of 
brands already use Gaelic on their labels.  It is also in keeping with recent political and legal 
developments in Scotland, where legislation has recognised Gaelic as an official language.

The second aspect of this amendment reflects the draftsman's original amendment to Annex 
III, point 2.  As the draftsman originally pointed out, although the Commission proposal 
reflects the current provisions in Regulation 1576/89, the Scotch Whisky Association 
considers inclusion of the terms ‘malt’ and ‘grain’ in association with the geographical 
indication (GI) ‘Scotch Whisky / Scotch’ listed in Annex III to be superfluous and potentially 
misleading. While these terms are commonly used for GI whiskies, they are not the only 
permitted supplementary terms.

The draftsman's  comments on article 7. 5 propose to reinstate in Article 7.5 of the new 
Regulation a provision whereby geographical designations may be accompanied by 
additional particulars, subject to regulation by the relevant authority in the country in 
question. (Note: Regulation 1576/89 Article 5.2 refers.)

Furthermore, the draftsman's  suggestions on article 15.1 and 2 propose to make it clear that
Member States’ authorities will be responsible for the applications and supporting technical 
files for registration of geographical indications.

Given these national controls, it would therefore seem more appropriate that any permitted 
supplementary terms for the whiskies listed as geographical indications in Annex III should 
be determined by the relevant authority of the country in question.
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Alteração 91
Anexo III, ponto 3, indicação geográfica, nota de rodapé (nova)

Introdução da seguinte nota de rodapé após 
"Kornbrand":
"O título alcoométrico volúmico mínimo do 
korn é de 32% vol."

Justificação

O korn é actualmente definido como bebida espirituosa de cereais pelo artigo 1º, nº 4, alínea 
c), do Regulamento (CEE) nº 1576/89. A "bebida espirituosa de cereais" é produzida sem 
qualquer aditivo na Alemanha e nas regiões onde uma das línguas oficiais seja o alemão

- quer exclusivamente pela destilação de mosto fermentado de grãos inteiros de trigo, cevada, 
aveia, centeio ou trigo mourisco, com todos os seus componentes,

- quer pela redestilação de um destilado obtido em conformidade com o primeiro travessão.

O artigo 3º do presente regulamento prevê um título alcoométrico volúmico mínimo de 32% 
vol. para o korn e de 35% vol. para a aguardente de cereais.
O facto de o korn se encontrar protegido no anexo III (ponto 3) como indicação geográfica 
para a Alemanha e a Áustria dá origem a uma situação em que o seu título alcoométrico 
volúmico mínimo será determinado pelo título genérico para a aguardente de cereais (35% 
vol). Por conseguinte, a alteração proposta visa manter o status quo.

Alteração 92
Anexo III, Categoria A, Secção 6, indicação geográfica + origem geográfica (novas)

Indic. Geográfica         Origem Geográfica Indic. Geográfica         Origem Geográfica

Tsikoudia/Τσικουδιά Grécia
Tsipouro/Τσίπουρο Grécia

Alteração 93
Anexo III, Categoria B, Secção 23, indicação geográfica (nova)

Indicação geográfica Indicação geográfica

Ouzo de Mitilene/Ούζο Μυτιλήνης
Ouzo de Plomari/Ούζο πλωμαρίου

Alteração 94
Anexo III, Categoria B, Secção 31, indicação geográfica + origem geográfica (novas)
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Indicação 
geográfica

Origem
geográfica

Indicação 
geográfica

Origem
geográfica

Kitro de Naxos/ 
Κίτρο Νάξου

Grécia

Masticha de Chios 
/Μαστίχα Χίου
Koum Kouat de 
Corfu / Κουμ 
Κουάτ Κέρκυρας
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