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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 102

O Parlamento rejeita a proposta da Comissão.

Or. sv

Justificação

As bebidas espirituosas têm a sua origem em regiões específicas. Se nestas regiões o 
seu fabrico ainda se processa segundo métodos tradicionais, o mesmo não acontece 
nas regiões para onde a sua produção se veio mais tarde a expandir. Tais produtos 
são, em geral, proibidos na UE. Todavia, o facto de um produto surgir no mercado 
com a designação de “vodka”, ainda que tenha sido fabricado como rum ou 
“grappa”, é utilizado como pretexto para afirmar que o “vodka” não tem tradição 
nem origem. Afigura-se mais adequado reduzir ao mínimo as normas europeias 
relativas a todas as bebidas espirituosas e exigir que todas as matérias-primas e os 
procedimentos utilizados no fabrico sejam mencionados nos rótulos. Tal permitiria, 
por exemplo, abolir as restrições aplicadas às importações de whisky da Índia. 
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Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 103
Nº 1 bis (novo)

1 bis. O Parlamento Europeu exorta a Comissão a apresentar uma nova proposta 
nos termos da qual todas as bebidas sejam tratadas de forma idêntica;  

Or. sv

Justificação

As bebidas espirituosas têm a sua origem em regiões específicas. Se nestas regiões o 
seu fabrico ainda se processa segundo métodos tradicionais, o mesmo não acontece 
nas regiões para onde a sua produção se veio mais tarde a expandir. Tais produtos 
são, em geral, proibidos na UE. Todavia, o facto de um produto surgir no mercado 
com a designação de “vodka”, ainda que tenha sido fabricado como rum ou 
“grappa”, é utilizado como pretexto para afirmar que o “vodka” não tem tradição 
nem origem. Afigura-se mais adequado reduzir ao mínimo as normas europeias 
relativas a todas as bebidas espirituosas e exigir que todas as matérias-primas e os 
procedimentos utilizados no fabrico sejam mencionados nos rótulos. Tal permitiria, 
por exemplo, abolir as restrições aplicadas às importações de whisky da Índia. 

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 104
Citação 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 95º e 37º,

Or. it

Justificação

A presente alteração visa sublinhar a importância que a agricultura assume no 
presente regulamento. 

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 105
Citação 1

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

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

Or. pl

Justificação

O artigo 37° foi aditado à base jurídica no respeito dos objectivos do regulamento. 
Tal como reconhece o Considerando 5 da proposta da Comissão, os sectores das 
bebidas espirituosas e da agricultura são indissociáveis.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 106
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 (CEE) nº 
1576/89 deve ser revogado e substituído por 
um novo regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que a rotulagem seja igualmente abrangida pelos 
referidos regulamentos.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 107
Considerando 2

(2) Na Comunidade, o sector das bebidas (2) Na Comunidade, o sector das bebidas 



PE 378.844v01-00 4/85 AM\633686PT.doc

PT

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.

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 constantes do Anexo 
II, quando sirva para melhorar a qualidade, 
sem afectar o carácter tradicional da 
bebida espirituosa em questão.

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que as inovações tecnológicas deveriam ser tidas em 
conta quando tal seja adequado através de modificações das definições constantes do 
Anexo II, mas que essas modificações não deveriam comprometer os processos 
tradicionais de produção. Esta alteração logra o equilíbrio justo entre os dois 
objectivos.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 108
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

Or. it
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Justificação

O regulamento assenta no princípio de que se deve manter a elevada qualidade de 
todas as bebidas espirituosas. A classificação proposta dá a entender que a categoria 
1 seja “a forma mais pura do produto”, sugerindo uma qualidade inferior para as 
outras duas categorias. Deve, por conseguinte, ser rejeitada.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, Åsa Westlund e Anna Hedh

Alteração 109
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis)O consumo crónico de álcool pode 
dar origem a perturbações mentais e 
fisiológicas (hepáticas, cardiovasculares) e 
causar danos fetais. O consumo excessivo 
de álcool está relacionado com 
perturbações sociais, violência e acidentes 
de tráfego fatais. O alcoolismo constitui  
uma das dependências geradoras de 
maiores despesas no mundo. O consumo de 
álcool acusa um crescimento na maioria 
dos países da UE. O aumento do consumo 
de álcool entre os jovens suscita 
preocupação. Os Estados-Membros podem 
actualmente introduzir advertências 
relativas à saúde a apor obrigatoriamente 
nas bebidas alcoólicas. Deveriam ser 
encorajados a assim procederem, em 
particular visando advertir para os perigos 
decorrentes do consumo de álcool durante 
a gravidez. A Comissão deveria debruçar-se 
sobre a necessidade de harmonização das 
advertências de saúde.

Or. en

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 110
Considerando 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 

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

Or. es

Justificação

Há que clarificar que na actualidade, com base no regulamento em vigor, não é 
possível utilizar outro álcool etílico que não o agrícola.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 111
Artigo 1, parágrafo 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;

Or. it

Justificação

A definição de bebidas espirituosas não deve reportar-se exclusivamente ao presente 
regulamento, devendo, de um modo geral, ser aplicável a todos os produtos 
alimentares. Além disso, o limite superior proposto (80% vol.) excluiria diversos 
produtos típicos artesanais e locais muito difundidos em todo o território italiano.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Alteração 112
Artigo 1, parágrafo 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 80%, 
salvo as excepções a estes valores referidas 
nos anexos do presente regulamento;

Or. nl

Justificação

Nos anexos abrem-se excepções a estes valores, como é o caso do licor de ovos e do 
"advocaat" (Anexo II, nº 41).
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 113
Artigo 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 20% vol. e não superior a 80%;

Or. pl

Justificação

A presente alteração mais precisão.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 114
Artigo 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 80%,
salvo as excepções a estes valores referidas 
nos anexos do presente regulamento;

Or. pl

Justificação

Nos anexos abrem-se excepções a estes valores, como é o caso do licor de ovos e do 
"advocaat" (Anexo II, nº 42).

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 115
Artigo 1, parágrafo 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 destine a 
consumo humano, não superior a 80%;

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que o limite alcoométrico de 80% se aplica a bebidas 
espirituosas para consumo humano e não representa um limite superior de destilação 
(várias bebidas enunciadas no Anexo I apresentam níveis de destilação superiores a 
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80%).

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 116
Artigo 1, parágrafo 1, alínea d), subalínea (i), travessão 2

- por maceração de substâncias vegetais e/ou - por maceração ou por um tratamento 
similar de matérias 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

Or. en

Justificação

A presente alteração promove a clareza do texto, especificando o meio líquido 
utilizado no quadro do processo de maceração.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 117
Artigo 1, nº 1, alínea d), ponto ii), travessão 4

- bebidas. Suprimido

Or. pl

Justificação

A presente alteração visa mais precisão.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 118
Artigo 1, parágrafo 1 bis (novo)

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

Or. en
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Justificação

O último parágrafo prevê uma derrogação para o licor à base de 
Advocaat/avocat/Atvokat (categoria 41, Anexo II), uma vez que o respectivo título 
alcoométrico volúmico é de 14%.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 119
Artigo 1, parágrafo 1 bis (novo)

Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto no Artigo 
1º, as bebidas espirituosas:
a) podem ser objecto de arredondamento, 
de acordo com as definições e requisitos 
técnicos constantes do Anexo I e a 
legislação específica dos 
Estados-Membros;
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 
Directiva 94/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1 podem ser apenas 
utilizados para a produção de bebidas 
espirituosas não abrangidas por nenhuma 
das definições técnicas que figuram no 
Anexo II;
c) podem ser aromatizadas de acordo com 
as definições e requisitos técnicos 
constantes do Anexo I;
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. As práticas enunciadas no nº 1 são 
admissíveis para todas as bebidas 
espirituosas, sem prejuízo das disposições 
do Anexo II.
3. As práticas enunciadas no nº 1 devem 
respeitar os métodos tradicionais existentes 



PE 378.844v01-00 10/85 AM\633686PT.doc

PT

para a produção das bebidas espirituosas.
________________________

1 JO L 237 de 10.9.1994, p. 3, Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2006/52/CE (JO L 204, de 26.7.2006, p. 10)

Or. en

Justificação

A presente alteração procura contemplar, no artigo de alcance geral, todas as 
práticas permitidas no referente às bebidas espirituosas. A legislação será incoerente 
se uma lista de práticas de produção for aplicada a algumas bebidas espirituosas (as 
referidas nos números 1 a 13 do artigo 1.2 bis do relatório) e for aplicada uma lista 
diferente às demais (14 e seguintes). A cisão das definições não seria benéfica nem 
para os produtores de bebidas espirituosas nem para os consumidores.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 120
Artigo 1, parágrafo1 bis (novo)

Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto no Artigo 
1º, as bebidas espirituosas:
a) podem ser objecto de arredondamento, 
de acordo com as definições e requisitos 
técnicos constantes do Anexo I e a 
legislação específica dos Estados-
Membros;
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 
Directiva 94/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho podem ser apenas 
utilizados para a produção de bebidas 
espirituosas não abrangidas por nenhuma 
das definições técnicas que figuram no 
Anexo II;
c) podem ser aromatizadas de acordo com 
as definições e requisitos técnicos 
constantes do Anexo I;
d) podem conter álcool etílico de origem 
agrícola ou destilado (de origem agrícola) 
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adicionado;
e) podem ser coradas de acordo com as 
definições e requisitos técnicos constantes 
do Anexo I.
2. As práticas enunciadas no nº 1 são 
admissíveis para todas as bebidas 
espirituosas, sem prejuízo das disposições 
do Anexo II.
3. As práticas enunciadas no nº 1 devem 
respeitar os métodos tradicionais existentes 
para a produção das bebidas espirituosas.

Or. en

Justificação

A classificação tripartida instituída pela proposta afigura-se desnecessária e 
tecnicamente incorrecta. A única classificação aturada para as bebidas espirituosas 
deveria seguir o modelo dos regulamentos 1576/89 e 1014/90, ou seja, estabelecer 
definições por denominação de venda.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 121
Artigo 2, parágrafo 3 bis (novo)

3 bis. Os produtos que contenham álcool 
etílico e um desnaturante, 
independentemente da concentração de 
álcool etílico, serão classificados, nos 
termos da classificação aduaneira da UE 
como álcool etílico e outras espirituosas, 
desnaturadas, com qualquer título 
alcoométrico' e não podem ser utilizados 
para a produção de bebidas espirituosas.

Or. en

Justificação

Não se revela suficiente restringir o álcool etílico utilizado ao álcool etílico de 
origem agrícola. A fim de prevenir as práticas em questão, afigura-se necessário 
impor uma proibição.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 122
Artigo 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.

Or. pl

Justificação

Esta classificação peca por não estabelecer uma distinção clara e substancial entre 
cada uma das categorias.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 123
Artigo 3

As bebidas espirituosas classificam-se como 
se segue:

Suprimir os seguintes títulos no anexo II:

a) «aguardentes»: os produtos da categoria 
A do anexo II;

Categoria A: Aguardentes

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

Categoria B: Bebidas espirituosas especiais 

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

Categoria C: Outras bebidas espirituosas 

Or. it

Justificação

Esta classificação não é nem lógica nem transparente. Para além disso, inclui 
erradamente alguns produtos num determinado grupo, induzindo o consumidor em 
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erro quanto à qualidade ao afastar-se das práticas actuais. Por outro lado, sugere 
injustificadamente que existe uma hierarquia entre os produtos baseada na 
qualidade.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 124
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;
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;
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 ser objecto de arredondamento, 
de acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I e 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;

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;

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;
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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.

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. No entanto, os edulcorantes 
na acepção da Directiva 94/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho apenas 
podem ser utilizados para a produção de 
bebidas espirituosas não abrangidas por 
nenhuma das definições técnicas que 
figuram no Anexo II do presente 
regulamento;

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;

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

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.

d bis) podem ser coradas de acordo com as 
definições e requisitos técnicos constantes 
do Anexo I.
3 bis. As práticas enunciadas no nº 1 são 
admissíveis para todas as bebidas 
espirituosas, sem prejuízo das disposições 
do Anexo II.
3 ter. As práticas enunciadas no nº 1 devem 
respeitar os métodos tradicionais existentes 
para a produção das bebidas espirituosas.

Or. en
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Justificação

A classificação tripartida instituída pela proposta afigura-se desnecessária e 
tecnicamente incorrecta. A única classificação aturada para as bebidas espirituosas 
deveria seguir o modelo dos regulamentos 1576/89 e 1014/90, ou seja, estabelecer 
definições por denominação de venda.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 125
Artigo 4, nº 1, parte introdutória

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 das
categorias 1 a 12 do anexo II, as 
«aguardentes»:

Or. en

Justificação

Trata-se de uma consequência da supressão das três categorias no artigo 3º.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 126
Artigo 4,  nº 1, frase introdutória

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

1. Sem prejuízo das regras específicas 
contidas em cada uma das definições, os 
produtos enumerados nos pontos 1 a 12 do 
anexo II: 

Or. it

Justificação

Ao suprimir a subdivisão em três categorias, dever-se-á igualmente prever 
características gerais para algumas famílias de produtos. Nas aguardentes (1 a 14), é 
necessário manter a possibilidade geral de utilizar aromas naturais, na condição de 
se especificar, em determinadas definições, a proibição do seu uso. 
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Alteração apresentada por Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Alteração 127
Artigo 4, nº 1, frase introdutória e alínea a)

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

1. Sem prejuízo das regras específicas 
contidas em cada uma das definições, os 
produtos enumerados nos pontos 1 a 12 do 
anexo II:

a) devem ser obtidas por fermentação 
alcoólica e destilação exclusivamente a 
partir de matéria-prima conforme às 
definições do anexo II;

a) devem ser obtidos por fermentação 
alcoólica e destilação exclusivamente a 
partir de matéria-prima conforme às 
definições do anexo II;

Or. it

Justificação

Ao suprimir a subdivisão em três categorias, dever-se-á igualmente prever 
características gerais para algumas famílias de produtos. Nas aguardentes (1 a 14), é 
necessário manter a possibilidade geral de utilizar aromas naturais, na condição de 
se especificar, em determinadas definições, a proibição do seu uso. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 128
Artigo 4, nº 1, alínea b)

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)Alteração apresentada por María Sornosa 
Martínez

Alteração 129
Artigo 4, nº 1, alínea b)

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

b) não devem conter álcool etílico de origem 
agrícola nem destilados de origem agrícola 
diferentes dos procedentes da matéria-
prima contida na definição;

Or. es
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Justificação
A definição de "aguardente de cereais que figura no ponto 5, alínea a), ponto 1, do 
anexo II contempla a possibilidade de esta bebida ser ensamblada com destilado de 
vinho.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 130
Artigo 4, nº 1, alínea c)

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) 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; desde 
que, por um lado, tal seja referido na sua 
definição e, por outro, seja obtido por 
métodos naturais como prática tradicional 
na destilação em certas regiões ;

Or. el

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 131
Artigo 4, nº 1, alínea d)

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) 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. É possível 
"arredondar o paladar" ("rounding off") 
em conformidade com a definição dada no 
novo artigo 1 bis do anexo I.

Or. fr

Justificação

Esta definição do que constitui afinar o produto no seu ciclo final de produção é 
necessária a fim de preservar os métodos tradicionais de produção nomeadamente 
das aguardentes como o whisky, o rum, o conhaque.
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Alteração apresentada por Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Alteração 132
Artigo 4, nº 2

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

2. Sem prejuízo das regras específicas 
contidas em cada uma das definições, os 
produtos enumerados nos pontos 13 a 45b 
do anexo II podem:

a) ser obtidas a partir de qualquer produto 
agrícola constante do anexo I do Tratado;

a) ser obtidos 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;

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;

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.

d) ser edulcorados para corresponder a 
características particulares do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Ao suprimir a subdivisão em três categorias, dever-se-á igualmente prever 
características gerais para algumas famílias de produtos. Nas aguardentes (1 a 14), é 
necessário manter a possibilidade geral de utilizar aromas naturais, na condição de 
se especificar, em determinadas definições, a proibição do seu uso. 

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 133
Artigo 4, nº 2, parte introdutória

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

2. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto das
categorias 13 a 45 do anexo II, as «bebidas 
espirituosas especiais» podem:

Or. en
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Justificação

Trata-se de uma consequência da supressão das três categorias no artigo 3º.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 134
Artigo 4, nº 2, frase introdutória

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

2. Sem prejuízo das regras específicas 
contidas em cada uma das definições, os 
produtos enumerados nos pontos 13 a 45b 
do anexo II podem:

Or. it

Justificação

Cf. a justificação da alteração ao nº 1.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 135
Artigo 4, n° 2, alínea d)

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.

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. É possível "arredondar o 
paladar" ("rounding off") em 
conformidade com a definição dada no 
novo artigo 1 bis do anexo I.

Or. fr

Justificação

Esta definição do que constitui afinar o produto no seu ciclo final de produção é 
necessária a fim de preservar os métodos tradicionais de produção nomeadamente 
das aguardentes (seguidas do nome do fruto) obtidas mediante maceração e 
destilação.
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Alteração apresentada por Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Alteração 136
Artigo 4, nº 3

3. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria C do anexo II, as «outras bebidas 
espirituosas» podem:

3. Sem prejuízo das regras específicas 
contidas em cada uma das definições, os 
produtos, que não se inscrevem nos pontos 
1 a 45b do anexo II, 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;

a) ser obtidos 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;

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;

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.

d) ser edulcorados para corresponder a 
características particulares do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Ao suprimir a subdivisão em três categorias, dever-se-á igualmente prever 
características gerais para algumas famílias de produtos. Nas aguardentes (1 a 14), é 
necessário manter a possibilidade geral de utilizar aromas naturais, na condição de 
se especificar, em determinadas definições, a proibição do seu uso. 

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 137
Artigo 4, nº 3, parte introdutória

3. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da
categoria C do anexo II, as «outras bebidas 
espirituosas» podem:

3. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto das 
categorias 45bis e 45ter do anexo II, as 
«outras bebidas espirituosas» podem:

Or. en
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Justificação

Trata-se de uma consequência da supressão das três categorias no artigo 3º.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 138
Artigo 4, nº 3, frase introdutória

3. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria C do anexo II, as «outras bebidas 
espirituosas» podem:

3. Sem prejuízo das regras específicas 
contidas em cada uma das definições, os 
produtos, que não se inscrevem nos pontos 
1 a 45b do anexo II, 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;

a) ser obtidos 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;

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;

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.

d) ser edulcorados para corresponder a 
características particulares do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Cf. a justificação da alteração ao nº 1 do artigo 4º. 

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 139
Artigo 4, n° 3, alínea d)

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.

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. É possível "arredondar o 
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paladar" ("rounding off") em 
conformidade com a definição dada no 
novo artigo 1 bis do anexo I.

Or. fr

Justificação

Esta definição do que constitui afinar o produto no seu ciclo final de produção é 
também necessária a fim de preservar os métodos tradicionais de produção das 
"outras bebidas espirituosas".

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 140
Artigo 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 II, 
ou suplementares a estas, em matéria de 
produção, designação, rotulagem, 
acondicionamento e apresentação das 
bebidas espirituosas enumeradas no anexo 
III e produzidas nos seus territórios desde 
que sejam compatíveis com o direito 
comunitário.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de adoptar medidas específicas a fim 
de contribuir para a melhoria da qualidade das bebidas espirituosas. Estas medidas, 
no entanto, devem ser enquadradas e aplicar-se às indicações geográficas que 
figuram no anexo III. Esses produtos devem poder ser claramente identificados, caso 
contrário seria posta em causa a utilidade de um regulamento comunitário.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 141
Artigo 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 

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 
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bebidas espirituosas produzidas nos seus 
territórios desde que sejam compatíveis com 
o direito comunitário.

bebidas espirituosas produzidas nos seus 
territórios desde que sejam compatíveis com 
o direito comunitário.

Or. pl

Justificação

A presente alteração visa autorizar alterações às indicações geográficas, mas não às 
definições de bebidas espirituosas, o que permite reforçar a transparência e a 
certeza.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, Åsa Westlund e Anna Hedh

Alteração 142
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5 bis
Advertências de saúde

1. Os Estados-Membros podem obrigar os 
produtores ou importadores de bebidas 
alcoólicas a aporem nos rótulos 
advertências de saúde. A fronte dos rótulos 
das embalagens pode incluir as 
advertências de que o álcool pode causar 
graves problemas de saúde física e mental e  
provoca dependência e de que o consumo 
de álcool durante a gravidez pode causar 
danos ao feto.
2. As advertências de saúde respeitantes ao 
álcool podem requerer uma harmonização 
europeia semelhante às relativas ao tabaco. 
A Comissão publicará, antes de 1 de 
Janeiro de 2010, ou uma proposta 
legislativa que vise a introdução de 
advertências de saúde relativas às bebidas 
alcoólicas, ou uma comunicação em que 
explique por que razão, contrariamente às 
advertências de saúde referentes ao tabaco, 
não é necessário proceder à harmonização 
das advertências de saúde relativas ao 
álcool.

Or. en
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Justificação

As bebidas alcoólicas deveriam conter advertências de saúde, à semelhança das que 
figuram nos maços de tabaco. Embora um consumo moderado de álcool 
(normalmente, 14 unidades por semana no que respeita às mulheres e 21 unidades no 
que respeita aos homens) dificilmente seja susceptível de causar problemas de saúde, 
existe um amplo consenso, bem como a experiência, de que um consumo exagerado é 
perigoso e prejudica a saúde e que o consumo durante a gravidez pode causar danos 
ao feto.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 143
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. As bebidas espirituosas que satisfaçam as 
especificações para os produtos definidos 
nas categorias 1 a 45 do anexo II devem 
ostentação as denominações de venda aí 
atribuídas a esses produtos.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma consequência da supressão das três categorias no artigo 3º.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 144
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.

2. As bebidas espirituosas que satisfaçam as 
especificações para os produtos definidos 
nas Categorias 45bis e 45ter do anexo II 
devem ostentar a denominação de venda 
«bebida espirituosa». Esta denominação de 
venda não pode ter qualquer complemento 
nem pode ser alterada.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma consequência da supressão das três categorias no artigo 3º.
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Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 145
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.

2. As bebidas espirituosas que não 
satisfaçam as especificações para os 
produtos definidos nas categorias A e B do 
anexo II não podem ostentar as 
denominações das mesmas constantes.
Serão denominadas "bebida espirituosas". 
Sem prejuízo do disposto no artigo 5º, esta 
denominação de venda não pode ser 
alterada.

Or. en

Justificação

Face à rejeição da categorização proposta, há que rejeitar igualmente a 
regulamentação aplicável à denominação de venda. Impõe-se, neste contexto, manter 
o status quo. A alteração do nº 2 visa unicamente a clarificação.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Alteração 146
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.

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». 

Or. nl

Justificação

Este requisito duplo é demasiado restritivo.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 147
Artigo 7, nº 3
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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

Or. de

Justificação

A fim de evitar que os consumidores sejam induzidos em erro, deveria manter-se, de 
acordo com o status quo, uma única denominação de venda de escolha obrigatória.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 148
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 
cujas denominações constam do anexo II.

4. Sem prejuízo do disposto no nº 8 ou no nº 
1 do artigo 8º, as denominações referidas 
nos nº 1 e 2 do presente artigo 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.

Or. en

Justificação

O nº 4 do artigo 7º estabelece a regra geral, nos termos da qual as denominações 
das bebidas espirituosas definidas no Anexo II apenas podem ser utilizadas para 
designar uma bebida que satisfaça a definição pertinente do Anexo II, dispondo, 
porém, o nº 8 do artigo 7º (relativo a denominações genéricas incluídas numa lista de 
ingredientes) e o nº 1 do artigo 8º derrogações a esta regra (a referência a 
determinadas bebidas espirituosas num termo composto). Assim, há que incluir, no 
presente contexto, uma referência a ambos os artigos.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 149
Artigo 7, nº 5

5. As denominações de venda podem ter 
complementos ou ser substituídas por uma 
indicação geográfica constante do anexo III, 

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

de acordo com o capítulo III, contanto que 
tal não induza em erro o consumidor.

(b) As indicações geográficas constantes do 
Anexo III podem ser acompanhadas de 
elementos adicionais, desde que sejam 
regulamentadas pelas autoridades 
nacionais ou regionais dos 
Estados-Membros ou em conformidade 
com a ficha técnica pertinente, prevista no 
segundo parágrafo do artigo 16º.
(c) As denominações das bebidas 
espirituosas constantes do anexo II podem 
ser completadas por indicações geográficas 
que não as constantes do anexo III, desde 
que não induzam em erro o consumidor.

Or. en

Justificação

A nova alínea b) assegura que as indicações geográficas referidas no Anexo III 
podem ter, como suplemento, elementos adicionais desde que a) sejam reguladas a 
nível nacional ou regional, ou b) figurem na ficha técnica. Refiram-se, a título de 
exemplo, as denominações 'single malt' e/ou 'Highland' no tocante ao Scotch Whisky.

A nova alínea c) permite a utilização de denominações geográficas no caso das 
bebidas espirituosas referidas no Anexo II (por exemplo, no caso do Scotch Whisky, 
'Orkney' ou 'Dufftown'), desde que essas denominações não se encontrem 
formalmente registadas como indicações geográficas no Anexo III e não induzam os 
consumidores em erro.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 150
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.

Or. en

Justificação

Todas as outras referências à Directiva 2000/13 (Artigos 6º, 8.1, 9.3 e 29 (d)) não 
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procedem a tal classificação com base nas normas nacionais de execução. A bem da 
coerência e no intuito de evitar confusões, o nº 8 do artigo 7º deveria, analogamente, 
remeter directamente para a Directiva 2000/13/CE.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 151
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. A utilização de uma denominação de 
venda constante das categorias 1 a 45 do 
Anexo II ou de uma indicação geográfica 
constante do anexo III ou a respectiva alusão 
num termo composto ou na apresentação de 
um género alimentício só é permitida se o 
álcool provier em 100% da bebida 
espirituosa referida no termo composto. 
Esses termos compostos serão 
acrescentados à denominação de venda.
A utilização de tais termos compostos é  
proibida quando uma bebida espirituosa 
tenha sido de tal modo diluída com água 
que o título alcoométrico volúmico seja 
inferior ao valor mínimo estabelecido na 
definição dessa bebida espirituosa.

Or. en

Justificação

Em termos de conteúdo, a presente alteração é idêntica à alteração 70 apresentada 
pelo relator, excepção feita à última frase do primeiro parágrafo, que especifica que 
os termos compostos têm de constituir um aditamento à denominação de venda (e não 
substituí-la). Tal é consentâneo com os actuais requisitos do Regulamento 1576/89.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 152
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 

1. A utilização de uma denominação de 
venda constante da categoria A ou B do 
Anexo II ou de uma indicação geográfica 
constante do anexo III num termo composto 
ou a  alusão a uma delas num género 
alimentício só é permitida se este contiver
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apresentação de um género alimentício, 
salvo se o álcool provier exclusivamente da 
bebida espirituosa referida.

a bebida espirituosa identificada e se o 
álcool provier em 100% da bebida 
espirituosa referida no termo composto. 
A utilização de tais termos compostos é 
igualmente proibida quando uma bebida 
espirituosa seja de tal modo diluída com 
água que o título alcoométrico volúmico
seja inferior ao valor mínimo estabelecido 
na definição dessa  bebida espirituosa.

Or. en

Justificação

Afigura-se necessária uma redacção mais lata, a fim de evitar abusos em matéria de 
denominações genéricas de venda de bebidas espirituosas e de indicações 
geográficas, não só no que se refere a outras bebidas espirituosas, mas também às 
presentes em qualquer outro género alimentício.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 153
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. A utilização de uma denominação de 
venda constante da categoria A ou B do 
Anexo II ou de uma indicação geográfica 
constante do anexo III num termo composto 
ou a  alusão a uma delas num género 
alimentício só é permitida se este contiver
a bebida espirituosa identificada e se o 
álcool provier em 100% da bebida 
espirituosa referida no termo composto. 

A utilização de tais termos compostos é 
igualmente proibida quando uma bebida 
espirituosa seja de tal modo diluída com 
água que o título alcoométrico volúmico 
seja inferior ao valor mínimo estabelecido 
na definição dessa  bebida espirituosa.

Or. en

Justificação

A presente redacção seria mais abrangente, protegendo, nomeadamente, as 
denominações genéricas de venda de bebidas espirituosas ou as indicações 
geográficas  contra a utilização abusiva, não só no que se refere a outras bebidas 
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espirituosas, mas também às presentes em  qualquer outro género alimentício (por 
exemplo, biscoitos de rum, molho de conhaque).

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 154
Artigo 8, n° 3

3. Em derrogação ao disposto no nº 1 e 
para ter em conta os métodos de produção 
tradicionais, os termos compostos referidos 
na alínea d) do ponto 31 do anexo II podem 
ser utilizados na apresentação de licores 
produzidos na Comunidade nas condições 
estabelecidas no mesmo ponto.

3. Não obstante, em função da situação 
existente no momento da entrada em vigor 
do presente regulamento, os termos 
compostos referidos na alínea d) do ponto 31 
do anexo II podem ser utilizados na
apresentação de licores elaborados na 
Comunidade nas condições estabelecidas no 
mesmo ponto.

Or. es

Justificação

As menções referidas, que incluem a expressão "aguardente de cereais" não devem 
ser consideradas tradicionais e, sendo suposto tratar-se de excepções, há que utilizar 
a redacção do disposto no actual nº 2 do artigo 7º ter do Regulamento (CE) nº 
1014/1990.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 155
Artigo 9, nº 1, frase introdutória

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 da 
categorias 1 a 12 do anexo II seja misturada 
com:

Or. en

Justificação

Trata-se de uma consequência da supressão das três categorias no artigo 3º.
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Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 156
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 das categorias 1 a 45 do anexo II.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma consequência da supressão das três categorias no artigo 3º.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 157
Artigo 9, nº 3

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 ou 
mais dos termos pertencentes às categorias 
1 a 45 do anexo II 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».

Or. en

Justificação

A supressão da expressão "sem prejuízo de ..." assegura que as disposições mais 
específicas constantes do presente regulamento continuarão a ter o primado e não 
serão comprometidas pelas disposições em matéria de rotulagem, cujo carácter é 
mais geral, da Directiva 2000/13/CE.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 158
Artigo 10, nº 1
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1. Sempre que a designação, apresentação ou 
rotulagem de uma bebida espirituosa indique 
a matéria-prima utilizada no fabrico do 
álcool etílico de origem agrícola, cada álcool 
agrícola utilizado deve ser mencionado por 
ordem decrescente das quantidades 
utilizadas.

1. Sempre que a designação, apresentação ou 
rotulagem de uma bebida espirituosa indique 
a matéria-prima utilizada no fabrico do 
álcool etílico ou destilado de origem 
agrícola, cada álcool etílico ou destilado de 
origem agrícola utilizado deve ser 
mencionado por ordem decrescente das 
quantidades utilizadas.

Or. pl

Justificação

A presente alteração aplica-se sempre que a designação, apresentação ou rotulagem 
de uma bebida espirituosa indique a matéria-prima utilizada no fabrico da bebida. A 
matéria-prima pode ser um álcool etílico de origem agrícola ou um destilado de 
origem agrícola. O facto de tornar obrigatória a inclusão desta indicação transmitirá 
informações adicionais aos consumidores. Além disso, não dará azo à discriminação 
das bebidas espirituosas como daria o requisito de as matérias-primas serem 
indicadas apenas no que diz respeito às bebidas obtidas a partir do álcool etílico.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 159
Artigo 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», "lotado" ou 
"lotagem" apenas quando o produto tenha 
sofrido lotagem.

Or. en

Justificação

A redacção da proposta da Comissão poderia dar azo a argumentos segundo os 
quais, relativamente às bebidas espirituosas, o termo "lote"é algo diferente de 
"lotado" ou" lotagem", quando, na realidade, todos se referem ao mesmo processo.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 160
Artigo 10, nº 3

3. Se for especificada ou sugerida a duração 
de maturação ou idade na designação, 

3. Se for especificada ou sugerida a duração 
de maturação ou idade na designação, 
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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.

apresentação ou rotulagem de uma bebida 
espirituosa, entender-se-á que diz respeito ao 
mais novo dos constituintes alcoólicos, e o 
produto deve ter sido envelhecido sob 
controlo fiscal ou sob um controlo que 
ofereça garantias equivalentes.

Or. en

Justificação

A modificação da redacção proposta na presente alteração visa assegurar que o 
processo de envelhecimento seja sujeito a um controlo adequado, a fim de
fundamentar as declarações de envelhecimento/maturação, em conformidade com as 
disposições legislativas em vigor.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 161
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. Salvo excepção, o tempo de 
envelhecimento somente poderá ser 
indicado quando se referir ao mais jovem 
dos componentes alcoólicos e com a 
condição de que o produto tenha 
envelhecido sob controlo fiscal ou sob um 
controlo que ofereça garantias equivalentes.

Or. es

Justificação

O status quo deve ser mantido. A redacção actual não teme m conta os métodos de 
envelhecimento da aguardente de cereais de xerez de criadeiras e soleiras.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Alteração 162
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 

3. Se for especificada 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 
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ofereça garantias equivalentes. ofereça garantias equivalentes.

Or. nl

Justificação

"Sugerida" é um termo demasiado vago e impreciso. Este termo é importante quando 
se reporta, por exemplo, a "oude" (velha) ou "jonge" (jovem) "jenever" (genebra 
neerlandesa).

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 163
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, 
desde que o produto tenha envelhecido sob 
controlo fiscal ou sob um controlo que 
ofereça garantias equivalentes, sem prejuízo 
das disposições específicas adoptadas por 
cada Estado-Membro na sua legislação 
nacional para os produtos elaborados 
dentro do seu território com métodos 
tradicionais.

Or. es

Justificação

Este artigo não teme m conta a especificidade de determinados métodos tradicionais 
de envelhecimento, como o sistema de "criadeiras e soleiras" utilizado na elaboração 
da aguardente de cereais de xerez.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 164
Artigo 10, nº 3 bis (novo)

3 bis. O disposto no nº 3 não se aplica às 
designações, apresentações ou rotulagens 
que visem estabelecer uma distinção entre 
os métodos de produção.

Or. nl
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Justificação

No caso, por exemplo, da velha e nova genebra neerlandesa ("oude en jonge jenever" 
que figura no Anexo III, secção B, ponto 17), os adjectivos "velha" e "nova" não 
dizem respeito à idade do produto, mas sugerem o método de produção utilizado.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 165
Artigo 13, alínea a bis) (nova)

a bis) são consideradas como denominação 
de origem certas denominações 
tradicionais, geográficas ou não, que 
descrevem um produto agrícola ou 
alimento proveniente de uma região ou de 
uma localidade específica cujas qualidades 
e características se devem principalmente 
ou exclusivamente ao entorno geográfico 
que inclui os factores naturais e humanos e 
cuja produção, transformação e elaboração 
se processam na região geográfica 
demarcada;

Or. el

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 166
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
pelas normas nacionais ou regionais 
pertinentes ou pela ficha técnica referida  
no artigo 15º, ou a respeito de qualquer 
outro produto, na medida em que essa 
utilização explore a reputação das indicações 
geográficas registadas;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar a formulação original: 

a) Garante a protecção das indicações geográficas contra a utilização em outras 
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bebidas espirituosas (que não as genuinamente produzidas ao abrigo da indicação 
geográfica) e em outros produtos equivalentes.

b) Garante que a indicação geográfica pode fundamentar-se tanto nas disposições 
regionais como nas nacionais, bem como na ficha técnica. 

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 167
Artigo 14, nº 2 bis (novo)

2 bis. As bebidas espirituosas com uma 
indicação geográfica registada no anexo 
III devem estar em conformidade com 
todas as disposições relativas à produção, 
rotulagem, apresentação e outras 
especificações da ficha técnica prevista  no 
nº 2 do artigo 15º.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 168
Artigo 14, nº 3, parágrafo 1

Quando o registo de uma marca tenha sido 
pedido ou efectuado de boa fé ou quando 
tenham sido adquiridos direitos sobre uma 
marca registada através da utilização de boa 
fé antes de 1 de Janeiro de 1996 ou antes de 
a indicação geográfica ter sido protegida no 
seu país de origem, o presente regulamento 
não prejudicará a elegibilidade ou a validade 
do registo de uma marca ou o direito à 
utilização de uma marca registada com 
fundamento no facto de essa marca ser 
idêntica ou similar a uma indicação 
geográfica protegida nos termos do presente 

Quando o registo de uma marca tenha sido 
pedido ou efectuado de boa fé ou quando 
tenham sido adquiridos direitos sobre uma 
marca registada através da utilização de boa 
fé antes de 1 de Junho de 1989 ou antes de a 
indicação geográfica ter sido protegida no 
seu país de origem, o presente regulamento 
não prejudicará a elegibilidade ou a validade 
do registo de uma marca ou o direito à 
utilização de uma marca registada com 
fundamento no facto de essa marca ser 
idêntica ou similar a uma indicação 
geográfica protegida nos termos do presente 
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regulamento. regulamento.

Or. it

Justificação

Afigura-se mais adequado fazer referência ao momento da entrada em vigor do 
Regulamento 1576/89 do que à assinatura dos acordos TRIPS. Convém que as 
normas em vigor não deixem margem a possíveis registos, menções ou denominações 
que possam pôr em risco as marcas e as denominações originais que a Europa se 
esquece, por vezes, de defender. 

Alteração apresentada por Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Alteração 169
Artigo 14, nº 3, parágrafo 1

Quando o registo de uma marca tenha sido 
pedido ou efectuado de boa fé ou quando 
tenham sido adquiridos direitos sobre uma 
marca registada através da utilização de boa 
fé antes de 1 de Janeiro de 1996 ou antes de 
a indicação geográfica ter sido protegida no 
seu país de origem, o presente regulamento 
não prejudicará a elegibilidade ou a validade 
do registo de uma marca ou o direito à 
utilização de uma marca registada com 
fundamento no facto de essa marca ser 
idêntica ou similar a uma indicação 
geográfica protegida nos termos do presente 
regulamento.

Quando o registo de uma marca tenha sido 
pedido ou efectuado de boa fé ou quando 
tenham sido adquiridos direitos sobre uma 
marca registada através da utilização de boa 
fé antes de 1 de Junho de 1989 ou antes de a 
indicação geográfica ter sido protegida no 
seu país de origem, o presente regulamento 
não prejudicará a elegibilidade ou a validade 
do registo de uma marca ou o direito à 
utilização de uma marca registada com 
fundamento no facto de essa marca ser 
idêntica ou similar a uma indicação 
geográfica protegida nos termos do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Afigura-se mais adequado fazer referência ao momento da entrada em vigor do 
Regulamento 1576/89 do que à assinatura dos acordos TRIPS no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio. Importa que entrem em vigor normas coerentes 
que não deixem margem a eventuais registos de determinadas menções ou 
denominações susceptíveis de pôr em risco as marcas e denominações originais. 

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 170
Artigo 14, nº 3, parágrafo 1
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Quando o registo de uma marca tenha sido 
pedido ou efectuado de boa fé ou quando 
tenham sido adquiridos direitos sobre uma 
marca registada através da utilização de boa 
fé antes de 1 de Janeiro de 1996 ou antes de 
a indicação geográfica ter sido protegida no 
seu país de origem, o presente regulamento 
não prejudicará a elegibilidade ou a validade 
do registo de uma marca ou o direito à 
utilização de uma marca registada com 
fundamento no facto de essa marca ser 
idêntica ou similar a uma indicação 
geográfica protegida nos termos do presente 
regulamento.

Quando o registo de uma marca tenha sido 
pedido ou efectuado de boa fé ou quando 
tenham sido adquiridos direitos sobre uma 
marca registada através da utilização de boa 
fé antes de 1 de Junho de 1989 ou antes de a 
indicação geográfica ter sido protegida no 
seu país de origem, o presente regulamento 
não prejudicará a elegibilidade ou a validade 
do registo de uma marca ou o direito à 
utilização de uma marca registada com 
fundamento no facto de essa marca ser 
idêntica ou similar a uma indicação 
geográfica protegida nos termos do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Afigura-se mais adequado fazer referência ao momento da entrada em vigor do 
Regulamento1576/89 do que à data da assinatura dos acordos TRIPS no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 171
Artigo 14, nº 3

3. Quando o registo de uma marca tenha 
sido pedido ou efectuado de boa fé ou 
quando tenham sido adquiridos direitos 
sobre uma marca registada através da 
utilização de boa fé antes de 1 de Janeiro de 
1996 ou antes de a indicação geográfica ter 
sido protegida no seu país de origem, o 
presente regulamento não prejudicará a 
elegibilidade ou a validade do registo de 
uma marca ou o direito à utilização de uma 
marca registada com fundamento no facto de 
essa marca ser idêntica ou similar a uma 
indicação geográfica protegida nos termos 
do presente regulamento.

Suprimido

O presente número não prejudica o direito 
do titular de uma indicação geográfica de a 
utilizar em práticas honestas para fins 
industriais ou comerciais, em conformidade 
com o nº 1, alínea b), do artigo 6º da 
Directiva 89/104/CEE do Conselho1 e com a 

  
1 JO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
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alínea b) do artigo 12º do Regulamento (CE) 
nº 40/94 do Conselho.

Or. el

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 172
Artigo 15, nº 1, parágrafo 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.

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 estabeleça as especificações que as 
bebidas espirituosas em causa devem 
respeitar. Os elementos principais das 
especificações constantes da ficha técnica
referida no nº 2 serão publicados no Jornal 
Oficial da União Europeia, Série C.

Or. en

Justificação

A nova formulação clarifica que os pedidos relativos às indicações geográficas 
devem ser fundamentados pelo Estado-Membro de origem. Além disso, esta 
abordagem é conforme à utilizada para as normas relativas às indicações 
geográficas dos vinhos.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 173
Artigo 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 

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

Or. en

Justificação

À semelhança da alteração 80 apresentada pelo relator, a presente alteração suprime 
a referência às características 'microbiológicas', as quais não são importantes para 
efeitos de descrição de uma bebida espirituosa.

Paralelamente, clarifica que apenas as especificações relevantes para as indicações 
geográficas devem ser abrangidas, e não todos os elementos da respectiva lista.

Uma vez que o registo de uma indicação geográfica se reporta manifestamente 
apenas a bebidas espirituosas, a referência a "género alimentício" deveria ser 
suprimida.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 174
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 nacionais ou 
regionais;

Or. en

Justificação

Algumas bebidas espirituosas assentam igualmente em legislação adoptada a nível 
regional, pelo que esse aspecto deverá igualmente ser abrangido.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 175
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 pela 
autoridade nacional ou regional 
competente. Quando necessário para 
salvaguardar a qualidade, garantir a 
origem ou assegurar o controlo, estas 
normas podem incluir o requisito segundo 
o qual uma bebida espirituosa com direito a 
uma indicação geográfica será engarrafada 
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e rotulada, para venda ao consumidor 
final, no país, região ou localidade em que 
a bebida espirituosa é produzida;

Or. en

Justificação

A proposta (artigo 13º) reconhece que a qualidade das bebidas espirituosas com 
indicação geográfica é indissociável da sua origem. Algumas bebidas espirituosas e 
vinhos de qualidade encontram-se já protegidos por engarrafamento obrigatório na 
fonte, incluindo o Regulamento 510/2006 uma disposição aplicável, para o efeito, a 
determinados géneros alimentícios de qualidade com IGP/DOP.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 176
Artigo 15, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

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 autenticação no que respeita à exportação de bebidas espirituosas com indicação 
geográfica. Importa conservar esta disposição, como reconhecimento do valor dos 
sistemas nacionais de autenticação para  efeitos da prevenção de práticas  
fraudulentas e contrafacções.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 177
Artigo 18

Artigo 18º Artigo 18º
Exportação de bebidas espirituosas Exportação de bebidas espirituosas

As bebidas espirituosas exportadas da 
Comunidade devem respeitar o disposto no 

As bebidas espirituosas exportadas da 
Comunidade devem respeitar o disposto no 
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presente regulamento, salvo se tiverem sido 
adoptadas derrogações segundo o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 19º, 
com base em pedidos devidamente 
fundamentados.

presente regulamento. Em casos 
excepcionais em que a legislação do país 
importador assim o exija, pode ser 
concedida uma derrogação às disposições 
dos anexos I e II, segundo o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 19º, com base em 
pedidos devidamente fundamentados.

Or. en

Justificação

Afigura-se crucial que as bebidas espirituosas exportadas da UE observem o disposto 
no presente regulamento a fim de manter a reputação e a qualidade das bebidas 
espirituosas da UE nos mercados mundiais. Não obstante, em circunstâncias 
excepcionais, cumpre viabilizar pedidos de derrogação quando esteja em causa o 
cumprimento de requisitos legislativos em países terceiros.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 178
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».

Or. it

Justificação

Actualmente, não existem, no âmbito da legislação relativa às bebidas espirituosas, 
mecanismos de mercado tal como existem para outros mercados comuns. O “Comité 
de Regulamentação” afigura-se, por conseguinte, um modelo mais adequada do que 
aquele que é proposto. Além disso, o Comité de Regulamentação dispõe, no âmbito 
do procedimento de comité, de um mecanismo de minoria de bloqueio que reforça os 
poderes dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 179
Artigo 19

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

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

Or. pl

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, pelo que se afigura mais adequado um Comité de 
Regulamentação.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 180
Artigo 19, nº 2, parágrafo 1

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.

Or. it

Justificação

Actualmente, não existem, no âmbito da legislação relativa às bebidas espirituosas, 
mecanismos de mercado tal como existem para outros mercados comuns. O “Comité 
de Regulamentação” afigura-se, por conseguinte, um modelo mais adequada do que 
aquele que é proposto. Além disso, o Comité de Regulamentação dispõe, no âmbito 
do procedimento de comité, de um mecanismo de minoria de bloqueio que reforça os 
poderes dos Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 181
Artigo 20

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

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

Or. pl

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 apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 182
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 para as do 
presente regulamento num período de 2 
anos, no máximo;

Or. es

Justificação

Convém estabelecer para as medidas transitórias um período máximo de duração 
para evitar uma prolongamento indefinida de situações indesejáveis. O período de 
dois anos coincide com o prazo fixado no âmbito do Regulamento (CEE) 1576/89.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Alteração 183
Artigo 22, alínea c)

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

Suprimido

Or. nl
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Justificação

Embora o procedimento de comité seja 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 

apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 184
Anexo I, ponto 1 bis (novo)

1 bis) Arredondamento do sabor final ou 
afinação: utilização tradicional dos 
produtos referidos na secção 1 do anexo 1 
sobre a edulcoração até 2%, no máximo, 
com a finalidade de conferir à bebida 
espirituosa o seu paladar final, sem 
prejuízo da legislação específica que os 
Estados-Membros tenham adoptado antes 
da entrada em vigor do Regulamento 
(CEE) nº 1576/89. 

Or. fr

Justificação

Esta definição do que constitui afinar o produto no seu ciclo final de produção é
necessária a fim de preservar os métodos tradicionais de produção do conjunto das 
bebidas espirituosas.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 185
Anexo I, nº 8 bis (novo)

8 bis. Arredondar o sabor final
Arredondar o sabor final significa utilizar 
os produtos referidos no ponto 1 do 
presente anexo segundo um método 
tradicional , nas quantidades especificadas 
para cada uma das bebidas espirituosas 
indicadas nas definições constantes do 
anexo II, no intuito de lhes conferir um 
sabor final distinto.

Or. pl
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Justificação

O arredondamento do sabor final é um método tradicionalmente utilizado na 
produção de certas bebidas espirituosas. Importa estabelecer uma distinção entre o 
arredondamento do sabor final e a edulcoração. A técnica é tradicionalmente 
utilizada no fabrico de bebidas espirituosas como a aguardente vínica, o brandy e a 
vodka.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 186
Anexo I, ponto 13

13. Designação 13. Designação
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.

Or. en

Justificação

A fim de evitar eventuais lacunas decorrentes de ambiguidade, a definição de 
'designação' deveria ser tão lata quanto possível, incluindo denominações utilizadas 
não só nos rótulos, mas também nas embalagens e na apresentação. (Nota: nos 
termos do disposto no ponto 15 do Anexo I, a 'apresentação' inclui a publicidade e a 
promoção de vendas).

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 187
Anexo I, ponto 16

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.

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

Or. en

Justificação

A bem da protecção dos consumidores, impõe-se especificar que não só o transporte, 



AM\633686PT.doc PE 378.844v01-00

PTPT

mas também a venda das embalagens se encontra abrangida.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 188
Anexo II, Categoria A, título

Categoria A: Aguardentes Aguardentes

Or. en

Justificação

A alteração suprime a categoria A no título no respeitante às categorias 1-12, na 
sequência da supressão das três categorias no artigo 3º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Jean-Claude Fruteau

Alteração 189
Anexo II, Categoria A, ponto 1

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 

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; 

2) Uma bebida espirituosa obtida 
exclusivamente mediante a fermentação 
alcoólica e a 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. Essa aguardente pode ser
comercializada com a menção "agrícola", 
como complemento à denominação "rum", 
acompanhada de uma das denominações 
geográficas dos Departamentos Franceses 
do Ultramar, tais como são mencionados 
na categoria 1 do anexo III;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do rum é de 37,5%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do rum é de 37,5%;

c) O rum não deve conter álcool etílico de c) O rum não deve conter álcool etílico de 



PE 378.844v01-00 48/85 AM\633686PT.doc

PT

origem agrícola adicionado; origem agrícola adicionado, diluído ou não 
ou, não obstante as misturas, adicionado de 
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;

d bis) O rum pode conter caramelo apenas 
com a finalidade de adaptar a coloração 
para os produtos envelhecidos e/ou 
afinados.

e) A palavra "traditionnel" pode ser 
acrescentada às indicações geográficas 
mencionadas no ponto 1 do anexo III 
quando o rum seja obtido por destilação a 
menos de 80% vol, após fermentação 
alcoólica de matérias produtoras de álcool 
originárias exclusivamente do local de 
produção em causa. O rum deve possuir um 
teor de substâncias voláteis igual ou superior 
a 225 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol e não deve ser edulcorado ou 
aromatizado. A utilização do termo 
"traditionnel" não impede a utilização dos 
termos «resultante da produção de açúcar» 
ou «agrícola», que podem ser acrescentados 
à denominação "rum".

e) A palavra "traditionnel" pode ser 
acrescentada às indicações geográficas 
mencionadas na categoria 1 do anexo III 
quando o rum seja obtido por destilação a 
menos de 90% vol, após fermentação 
alcoólica de matérias produtoras de álcool 
originárias exclusivamente do local de 
produção em causa. Esse rum deve possuir 
um teor de substâncias voláteis igual ou 
superior a 225 gramas por hectolitro de 
álcool a 100% vol e não deve ser 
edulcorado. A utilização do termo 
"traditionnel" não impede a utilização dos 
termos «resultante da produção de açúcar» 
ou «agrícola», que podem ser acrescentados 
às denominações de venda "rum" e às 
indicações geográficas. 

Esta disposição não afecta em caso algum a 
utilização do termo «traditionnel» 
relativamente a todos os produtos não 
abrangidos por esta disposição, de acordo 
com os seus critérios específicos próprios. 

Esta disposição não afecta em caso algum a 
utilização do termo «traditionnel» 
relativamente a todos os produtos não 
abrangidos por esta disposição, de acordo 
com os seus critérios específicos próprios. 

Or. fr

Justificação

É necessário continuar a proteger as denominações "rum agrícola" e "rum 
tradicional", que permitem ao consumidor identificar claramente produtos de 
qualidade. Por outro lado, a autorização genérica de acréscimo de álcool etílico ou 
de um aroma deve ser rejeitada, independentemente do facto de ser obtida por meio 
do acréscimo de substâncias aromatizantes naturais ou equivalentes, a fim de 
garantir um produto de primeira qualidade.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 190
Anexo II, Categoria A, ponto 2

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;

2) Uma bebida espirituosa obtida 
exclusivamente mediante a 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. Essa aguardente pode ser 
comercializada com a menção "agrícola", 
como complemento à denominação "rum", 
acompanhada de uma das denominações 
geográficas dos Departamentos Franceses 
do Ultramar, tais como são mencionados 
na categoria 1 do anexo III;

Or. fr

Justificação

É necessário continuar a proteger as denominações "rum agrícola" e "rum 
tradicional", que permitem ao consumidor identificar claramente produtos de 
qualidade.

Alteração apresentada por Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Alteração 191
Anexo II, Categoria A, nº, 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;

d) O rum não pode ser aromatizado, 
excepto com “melhorantes”;

Or. it

Justificação

Tal como acontece com o “brandy”, o rum é sempre “afinado” em cascos de 
madeira por um período que vai de 6 meses a 3 anos, ou por mais tempo ainda se se 
tratar de rum “envelhecido”. Este procedimento confere um gosto uniforme graças à 
permanência do rum em cascos de madeira. É conveniente autorizar a adição de 
“melhorantes”, isto é, de aromas naturais derivados da madeira. Embora tais 
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aromas não confiram ao rum um gosto predominante, permitem, contudo, 
uniformizar as suas características organolépticas. 

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 192
Anexo II, Categoria A, ponto 5, alínea d)

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.

d) O brandy ou weinbrand não deve ser 
aromatizado. Tal não exclui métodos 
tradicionais de produção.

Or. en

Justificação

A utilização de substâncias aromatizantes para "arredondar" as características 
organalépticas tradicionais do brandy ou weinbrand, constitui uma prática ancestral. 
Estes métodos tradicionais de produção não podem ser postos em causa para o 
brandy ou weinbrand.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 193
Anexo II, Categoria A, ponto 1, alínea d bis) (nova)

d bis) O rum pode conter caramelo apenas 
com a finalidade de adaptar a coloração 
para os produtos envelhecidos e/ou 
afinados.

Or. fr

Justificação

É necessário continuar a proteger as denominações "rum agrícola" e "rum 
tradicional", que permitem ao consumidor identificar claramente produtos de 
qualidade. Por outro lado, a autorização genérica de acréscimo de álcool etílico ou 
de um aroma deve ser rejeitada, independentemente do facto de ser obtida por meio 
do acréscimo de substâncias aromatizantes naturais ou equivalentes, a fim de 
garantir um produto de primeira qualidade.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 194
Anexo II, Categoria A, ponto 1, alínea e), parágrafo 1

e) A palavra "traditionnel" pode ser 
acrescentada às indicações geográficas 
mencionadas no ponto 1 do anexo III 
quando o rum seja obtido por destilação a 
menos de 80% vol, após fermentação 
alcoólica de matérias produtoras de álcool 
originárias exclusivamente do local de 
produção em causa. O rum deve possuir um 
teor de substâncias voláteis igual ou superior 
a 225 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol e não deve ser edulcorado ou 
aromatizado. A utilização do termo 
"traditionnel" não impede a utilização dos 
termos «resultante da produção de açúcar» 
ou «agrícola», que podem ser acrescentados 
à denominação "rum".

e) A palavra "traditionnel" pode ser 
acrescentada às indicações geográficas 
mencionadas na categoria 1 do anexo III 
quando o rum seja obtido por destilação a 
menos de 90% vol, após fermentação 
alcoólica de matérias produtoras de álcool 
originárias exclusivamente do local de 
produção em causa. Esse rum deve possuir 
um teor de substâncias voláteis igual ou 
superior a 225 gramas por hectolitro de 
álcool a 100% vol e não deve ser 
edulcorado. A utilização do termo 
"traditionnel" não impede a utilização dos 
termos «resultante da produção de açúcar» 
ou «agrícola», que podem ser acrescentados 
às denominações de venda "rum" e às 
indicações geográficas.

Or. fr

Justificação

É necessário continuar a proteger as denominações "rum agrícola" e "rum 
tradicional", que permitem ao consumidor identificar claramente produtos de 
qualidade. Por outro lado, a autorização genérica de acréscimo de álcool etílico ou 
de um aroma deve ser rejeitada, independentemente do facto de ser obtida por meio 
do acréscimo de substâncias aromatizantes naturais ou equivalentes, a fim de 
garantir um produto de primeira qualidade.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 195
Anexo II, Categoria A, 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 ou produto 
destilado de origem agrícola adicionado;

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que os destilados não podem ser adicionados ao 
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whisky, em conformidade com as disposições em vigor do Regulamento 1576/89 e 
1014/90.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 196
Anexo II, Categoria A, ponto 2, alínea d)

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que o whisky não pode ser "arredondado" - a adição 
de açúcar via "arredondamento" não constitui uma prática tradicional. Afigura-se 
essencial eliminar estas ambiguidades.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez e Pilar Ayuso

Alteração 197
Anexo II, Categoria A, 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.

e) Para que a bebida espirituosa de cereais 
possa ser denominada "bebida espirituosa 
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.

Or. es

Justificação

A denominacão"brandy" deve continuar a ser utilizada unicamente para a bebida 
espirituosa obtida da aguardente de vinho, para evitar uma confusão para o 
consumidor e manter uma plena coerência com a definição estabelecida no futuro 
regulamento sobre a citada bebida.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 198
Anexo II, Categoria A, ponto 5, alínea c)

c) O brandy ou weinbrand não deve conter c) Sem prejuízo do disposto no ponto 1 da 
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álcool etílico de origem agrícola adicionado; alínea a), o brandy ou weinbrand não deve 
conter álcool etílico ou outro destilado de 
origem agrícola adicionado;

Or. en

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 199
Anexo II, Categoria A, ponto 5, alínea c)

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

c) Sem prejuízo do disposto no ponto 1 da 
alínea a), o brandy ou weinbrand não deve 
conter álcool etílico ou outro destilado de 
origem agrícola adicionado;

Or. en

Justificação

Um artigo de alcance geral de que constassem todas as práticas autorizadas para as 
bebidas espirituosas (cf. alteração precedente) significaria que não seria necessária 
uma menção de aromatização, na definição do brandy, uma vez que o que não é  
proibido é permitido.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 200
Anexo II, Categoria A, ponto 5, alínea d)

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

C.f. justificação da alteração à alínea c).

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 201
Anexo II, categoria A, ponto 6, alínea d)

d) Na elaboração da aguardente bagaceira ou d) Na elaboração da aguardente bagaceira ou 
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bagaço 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.

bagaço 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. A
destilação dos bagaços na presença de 
sementes aromáticas de anis e/ou de 
funcho como prática tradicional em certas 
regiões da UE não é considerada 
aromatização.

Or. el

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 202
Anexo II, Categoria A, ponto 11, alínea e)

e) A denominação sob a qual o hefebrand é 
vendido pode ser completada com o nome 
da matéria de base utilizada.

e) A denominação sob a qual o hefebrand é 
vendido deve ser completada com o nome da 
matéria de base utilizada.

Or. en

Justificação

Por razões que se prendem com a informação devida aos consumidores, a 
denominação de venda deve ser completada mediante a indicação das matérias-
primas utilizadas.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 203
Anexo II, Categoria B, título

Categoria B: Bebidas espirituosas especiais Bebidas espirituosas especiais

Or. en

Justificação

A presente alteração visa suprimir a referência à categoria B no título no que 
respeita às categorias 13 a 45, na sequência da supressão das três categorias no 
artigo 3º.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 204
Anexo II, Categoria B, ponto 13, ponto 1)

1) Obtidas pela maceração, na proporção 
mínima de 100 kg de frutos para 20 l de 
álcool a 100% vol, de determinadas bagas e 
outros frutos tais como framboesas, amoras, 
mirtilos e outros parcialmente fermentados 
ou não fermentados, em álcool etílico de 
origem agrícola ou em aguardentes ou num 
destilado, seguida de destilação,

1) Obtidas exclusivamente pela maceração, 
na proporção mínima de 100 kg de frutos 
para 20 l de álcool a 100% vol, de 
determinadas bagas e outros frutos tais como 
framboesas, amoras, mirtilos e outros 
parcialmente fermentados ou não 
fermentados, em álcool etílico de origem 
agrícola ou em aguardentes ou num 
destilado, seguida de destilação,

Or. fr

Justificação

O acréscimo do termo "exclusivamente" permite conservar a tradição dessas 
aguardentes e proteger o produto contra os corantes, a edulcoração ou ainda a 
bonificação.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 205
Anexo II, Categoria B, ponto 16, alínea a)

a) Aguardente de genciana é uma bebida 
espirituosa obtida a partir de um destilado de 
genciana, por sua vez obtido por 
fermentação de raízes de genciana com ou 
sem adição de álcool etílico de origem 
agrícola;

a) Aguardente de genciana é uma bebida 
espirituosa obtida a partir de um destilado de 
genciana, por sua vez obtido por 
fermentação de raízes de genciana com ou 
sem adição de álcool etílico de origem 
agrícola e/ou destilado de fruto e/ou 
aguardente de fruto;

Or. de

Justificação

Sobretudo nas regiões alpinas, utiliza-se um destilado de fruto (por exemplo, uma 
aguardente de maçã), em vez de álcool etílico, para diluir o destilado de genciana. O 
sabor intenso da genciana tem preponderância absoluta sobre a aguardente utilizada 
para efeitos de diluição, a qual deixa de ser identificável enquanto tal. A presente 
alteração é necessária, uma vez que a diluição em destilados de fruto constitui uma 
prática absolutamente corrente e tradicional nas pequenas destilarias.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 206
Anexo II, Categoria B, ponto 16 bis (novo)

16 bis. Meisterwurz
a) Meisterwurz é uma bebida espirituosa 
obtida a partir de destilado de raízes de 
meisterwurz maceradas em frutos de 
caroço (peucedanum ostruthium) com ou 
sem adição de álcool etílico de origem 
agrícola e/ ou destilado de fruto.
b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da meisterwurz é de 37,5%. 
c) A meisterwurz não pode ser aromatizada.

Or. de

Justificação

A "meisterwurz" é produzida, desde tempos imemoriais, nas destilarias das regiões 
alpinas de acordo com este processo, devendo ser tido em conta como processo 
tradicional que visa garantir a qualidade.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 207
Anexo II, Categoria B, ponto 17, alínea a)

a) Bebidas espirituosas zimbradas são 
bebidas espirituosas obtidas por 
aromatização de álcool etílico de origem 
agrícola e/ou de aguardente de cereais e/ou 
de destilado de cereais com bagas de zimbro 
(Juniperus communis);

a) Bebidas espirituosas zimbradas são 
bebidas espirituosas obtidas por 
aromatização de álcool etílico de origem 
agrícola e/ou de aguardente de cereais e/ou 
de destilado de cereais e/ ou destilado de 
fruto e ou aguardente de fruto com bagas 
de zimbro (Juniperus communis);

Or. de

Justificação

No caso das bebidas espirituosas zimbradas, é já utilizada a adição de álcool etílico 
de origem agrícola e/ou de aguardente de cereais e/ou de destilado de cereais com 
bagas de zimbro. Além disso, deveria igualmente ser permitida a utilização de 
destilados de fruto. Esta alteração revela-se necessária, porquanto a maceração do 
zimbro em destilados de fruto constitui uma prática corrente e tradicional nas 
pequenas destilarias e o produto assim obtido é de tal modo dominado pelo sabor do 
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zimbro que o destilado original deixa de ser identificável.

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez e Pilar Ayuso

Alteração 208
Anexo II, Categoria B, ponto 17, alínea d)

d) As bebidas espirituosas zimbradas podem 
ser vendidas sob as denominações 
"Wacholder", "ginebra" ou "genebra".

d) As bebidas espirituosas zimbradas podem 
ser vendidas sob as denominações 
"Wacholder", "genevere" ou "genebra".

Or. es

Justificação

La denominación de "ginebra" debe limitarse a la bebida definida en el punto 18  del 
anexo II  de la propuesta cuyo grado alcohólico debe ser  muy superior, de 37,5 
grados. De lo contrario ello podría dar lugar a confusión en el consumidor español 
pues la denominación "ginebra" sólo se utiliza en España y se identifica totalmente 
con el término "gin". La propuesta de la Comisión podría dar lugar además  a una 
competencia desleal al permitir la coexistencia en el mercado español de fabricantes 
de "gin" obligados a respetar una graduación de 37,5 grados y fabricantes de 
"ginebra", sometidos a una graduación de 15 grados.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 209
Anexo II, Categoria B, nº 20, alínea a), pontos 1-6

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,

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 a 100% vol., 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,
3. Contendo o destilado obtido, pelo menos, 
70% vol de álcool,

3. Contendo o destilado obtido, pelo menos, 
70% vol de álcool,

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

4. Em que qualquer outro álcool etílico 
adicionado de origem agrícola deve ser 
conforme com as características 
enunciadas no anexo I(3), mas com um 
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teor máximo de metanol não superior a 5 
gramas por hectolitro de álcool a 100% 
vol.,

5. Que não contém edulcorantes ou corantes 
adicionados,

5. Que não contém edulcorantes ou corantes 
adicionados em mais de 0,1 gramas por litro 
de açúcares para efeito do produto final,

6. Que não contém outros ingredientes 
adicionados excepto água;

6. Que não contém outros ingredientes 
adicionados excepto água;

Or. en

Justificação

A definição proposta pela UE reorganiza o texto proposto pela Comissão para 
melhorar a clareza. O texto adicional, no ponto 4, permite a adição de açúcares para 
efeito da autenticação, o que permite à indústria prevenir a fraude e a contrafacção 
dos produtos.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Alteração 210
Anexo II, nº 29

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 grãos, 
batatas e/ou melaço de beterraba sacarina:

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

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

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

- 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 para 
o álcool etílico, excepto para os elementos 
residuais de metanol no produto final, que 
não devem exceder 30 gramas por 
hectolitro de álcool puro.

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 

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

Or. en

Justificação

A vodka é uma bebida tradicionalmente obtida a partir de grãos, 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 definição contribuirá 
para salvaguardar os padrões de qualidade desta importante categoria de bebidas 
espirituosas na UE.

à especificidade da produção de rum dos Departamentos Franceses do Ultramar.

Alteração apresentada por Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Alteração 211
Anexo II, nº 29

a) Vodka é uma bebida espirituosa obtida a a) Vodka é uma bebida espirituosa obtida a 
partir de álcool etílico produzido com grãos, 
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partir de álcool etílico de origem agrícola: batatas e/ou melaço de beterraba sacarina:
(1) Após fermentação, pela acção de 
levedura, de matérias-primas agrícolas,

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

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

- 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 para o álcool etílico, 
excepto para os elementos residuais de 
metanol no produto final, que não devem 
exceder 30 gramas por hectolitro de álcool 
puro.

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.

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 
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caracteres utilizados na denominação de 
venda.

Or. en

Justificação

A vodka é uma bebida tradicionalmente obtida a partir de grãos, 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 grãos, batatas e /ou melaço de beterraba sacarina.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter 
Olajos, Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav 

Mikolášik

Alteração 212
Anexo II, nº 29, alínea a), parte introdutória e ponto 1

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 grãos, 
batatas e/ou melaço de beterraba sacarina:

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, ponto 29, apresentada por Andres Tarand 
e Genowefa Grabowska.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 213
Anexo II, nº 29

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, de grãos, batatas ou melaço de 
beterraba sacarina,
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(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 15 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 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.

Or. pl

Justificação

O objectivo de limitar a lista de matérias-primas utilizadas no fabrico de vodka ao 
grão, às batatas ou ao melaço de beterraba sacarina é manter os elevados padrões de 
qualidade em vigor e a boa reputação da vodka e garantir que os métodos de 
produção tradicionais e centenários continuem a ser utilizados. A definição indicada 
abrange cerca de 96% das vodkas actualmente disponíveis no mercado da UE.
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Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 214
Anexo II, Categoria B, nº 29

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, 
após fermentação, pela acção de levedura, 
de:

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

(1) cereais, batatas e/ou melaço de 
beterraba sacarina; ou
(2) outras matérias-primas agrícolas,

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

destilada e 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 

d) Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2000/13/CE, a designação, 
apresentação e rotulagem da vodka 
produzida a partir de matérias-primas que 
não sejam cereais, batatas ou melaços deve 
ostentar, no mesmo campo visual que a 
denominação de venda, a menção 
"destilada a partir de...", acompanhada da
matéria-prima utilizada no fabrico do álcool 
etílico de origem agrícola. A rotulagem 
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utilizados na denominação de venda. figurará em conformidade com o disposto 
na Directiva 2000/13/CE. Os caracteres não 
devem ter dimensão superior a metade nem 
inferior a um terço da dimensão dos 
caracteres utilizados na denominação de 
venda.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 40, apresentada pelo relator, e divide-se 
em duas partes.

Em primeiro lugar, estabelece uma clara distinção entre a vodka obtida a partir de 
cereais, batatas e beterraba sacarina ou cana-de-açúcar e a vodka obtida a partir de 
outras matérias-primas. A presente alteração inclui a cana-de-açúcar na lista de 
matérias-primas que figuram na alínea a) do n° 1, atendendo à recomendação de que 
se assim não fosse, tal constituiria uma infracção das normas da OMC.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 215
Anexo II, Categoria B, nº 29

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, 
após fermentação, pela acção de levedura, 
de:

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

(1) cereais, batatas e/ou melaço de 
beterraba sacarina; ou
(2) outras matérias-primas agrícolas,

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

destilada e 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 

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 
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final, que não devem exceder 10 gramas por 
hectolitro de álcool puro;

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 e rotulagem da vodka 
produzida a partir de matérias-primas que 
não sejam cereais, batatas ou melaços deve 
ostentar, no mesmo campo visual que a 
denominação de venda, a menção 
"destilada a partir de...", acompanhada da
matéria-prima utilizada no fabrico do álcool 
etílico de origem agrícola. A rotulagem 
figurará em conformidade com o disposto 
na Directiva 2000/13/CE. Os caracteres não 
devem ter dimensão superior a metade nem 
inferior a um terço da dimensão dos 
caracteres utilizados na denominação de 
venda.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 40, apresentada pelo relator, e divide-se 
em duas partes.

Em primeiro lugar, estabelece uma clara distinção entre a vodka obtida a partir de 
cereais, batatas e beterraba sacarina ou cana-de-açúcar e a vodka obtida a partir de 
outras matérias-primas. A presente alteração inclui a cana-de-açúcar na lista de 
matérias-primas que figuram na alínea a) do n° 1, atendendo à recomendação de que 
se assim não fosse, tal constituiria uma infracção das normas da OMC.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 216
Anexo II, Categoria B, nº 29

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

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

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

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

- 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 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.

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.

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 
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caracteres utilizados na denominação de 
venda.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, categoria B, ponto 29, apresentada pelo 
Deputado Tarand.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 217
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea a), parte 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 grãos, 
batatas e/ou melaço de beterraba sacarina:

Or. pl

Justificação

A vodka é uma bebida tradicionalmente obtida a partir de grãos, batatas e/ou melaço 
de beterraba sacarina. Em conformidade com os objectivos desta proposta de 
regulamento, deve ser apoiada da mesma maneira que as outras bebidas destiladas 
(por exemplo, o rum e o whisky), o que beneficiará os produtores de vodka e, acima 
de tudo, os consumidores.

Esta disposição foi aprovada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural do Parlamento no seu parecer e pelo Comité Económico e Social na versão 
final do seu parecer. Além disso, numa declaração formal, o COPA-COGECA 
subscreveu a necessidade de uma definição restrita do termo vodka.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Alteração 218
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea a), parte 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 grãos, 
batatas e/ou melaço de beterraba sacarina:

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, categoria B, ponto 29, apresentada pelo 
Deputado Tarand.

Alteração apresentada por Jiří Maštálka

Alteração 219
Anexo II, Categoria B, nº 29

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

a) Vodka é uma bebida espirituosa obtida 
quer por rectificação de álcool etílico de 
origem agrícola, quer pela sua filtragem 
através de carvão activado, eventualmente 
seguida de destilação simples ou por um 
tratamento equivalente que tenha por efeito 
atenuar selectivamente as características 
organolépticas inerentes às matérias-
primas utilizadas.

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

(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.
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;

Or. en

Justificação

A definição em vigor deve ser mantida conforme enuncia o Regulamento (CEE) n° 
1576/89, com alterações menores.

Além disso, o artigo 5° permite a qualquer Estado-Membro estabelecer normas mais 
estritas em matéria de designação, rotulagem, acondicionamento e apresentação das 
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bebidas espirituosas produzidas no próprio território. Cria uma margem suficiente de 
satisfação das necessidades específicas dos consumidores identificadas em cada um 
dos Estados-Membros, com base no princípio da subsidiariedade.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Alteração 220
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea a), ponto 1

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, categoria B, ponto 29, apresentada pelo 
Deputado Tarand. 

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Alteração 221
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea a), ponto 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 para 
o álcool etílico, excepto para os elementos 
residuais de metanol no produto final, que 
não devem exceder 30 gramas por 
hectolitro de álcool puro.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, categoria B, ponto 29, apresentada pelo 
Deputado Tarand.
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Alteração apresentada por Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Alteração 222
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea a), ponto 2, 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.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, categoria B, ponto 29, apresentada pelo 
Deputado Tarand.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Alteração 223
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea a), ponto 2, 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

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, categoria B, ponto 29, apresentada pelo 
Deputado Tarand.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Alteração 224
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea d)

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao Anexo II, categoria B, ponto 29, apresentada pelo 
Deputado Tarand.

Alteração apresentada por Jiří Maštálka

Alteração 225
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea d)

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) Em conformidade com o artigo 5°, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
normas mais estritas ou suplementares a 
estas em matéria de designação, rotulagem, 
acondicionamento e apresentação da 
vodka, 

Or. en

Justificação

Ver justificação do Anexo II, ponto 29, alínea a), apresentada por Jiří Maštálka.

Alteração apresentada por Linda McAvan, Riitta Myller

Alteração 226
Anexo II, Categoria B, nº 29, alínea d)

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 

d) Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2000/13/CE, a designação, 
apresentação ou rotulagem da vodka não 
produzida a partir de batatas, cereais ou 
melaços deve ostentar, no mesmo campo 
visual que a denominação de venda, a 
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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.

menção "destilada a partir de...", 
acompanhada da matéria-prima utilizada no 
fabrico do álcool etílico de origem agrícola. 
A rotulagem figurará em conformidade 
com o disposto na Directiva 2000/13/CE.
Os caracteres não devem ter dimensão 
superior a metade nem inferior a um terço da 
dimensão dos caracteres utilizados na 
denominação de venda.

Or. en

Justificação

Ver justificação do Anexo II, ponto 29, alínea a), apresentada pelo Deputado Tarand.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 227
Anexo II, Categoria B, ponto 29, alínea d)

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 não
produzida a partir de batata, cereais ou 
melaço, indicar, num mesmo campo visual 
que a denominação de venda, a indicação 
"produzido a partir de ...", completada com 
a matéria-prima utilizada no fabrico do 
álcool etílico de origem agrícola. A 
rotulagem processa-se nos termos da 
Directiva 2000/13/CE. Os caracteres não 
devem ter dimensão inferior a dois terços da 
dimensão dos caracteres utilizados na 
denominação de venda.

Or. de

Justificação

A vodka produzida a partir de cereais, batata e melaço pode ser designada como 
produto produzido por processos tradicionais. Assim sendo, apenas deve ostentar a 
denominação 'vodka'. Uma vez que o álcool etílico contido na vodka também pode ser 
produzido a partir de outros produtos agrícolas, a bem de uma melhor diferenciação
é necessária a indicação do produto agrícola em causa.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 238
Anexo III, ponto 1, Quadro

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Martinica

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Guadalupe

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Reunião

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Guiana

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Justificação

Já não se justifica retomar o termo tradicional ao nível das indicações geográficas, 
uma vez que o mesmo é definido no ponto 1 do Anexo II.
Devem ser previstas novas indicações geográficas para dar resposta à diversidade e 
à especificidade da produção de rum dos Departamentos Franceses do Ultramar.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Alteração 229
Anexo II, Categoria B, nº 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;

Or. en

Justificação

A definição de Nocino não está correcta, visto que o produto é obtido através da 
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maceração e/ou destilação da noz inteira e não apenas do miolo. Importa, além disso, 
corrigir a grafia do termo científico de noz (Juglans e não Jugians).

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 230
Anexo II, Categoria B, nº 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;

Or. en

Justificação

A definição de Nocino não está correcta, visto que o produto é obtido através da 
maceração e/ou destilação da noz inteira e não apenas do miolo. Importa, além disso, 
corrigir a grafia do termo científico de noz (Juglans e não Jugians).

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 231
Anexo II, Categoria B, ponto 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.

c) Na elaboração do licor à base de ovos ou 
advocaat/avocat/Advokat não podem ser 
utilizados ovoprodutos secos.

Or. de

Justificação

No intuito de evitar a necessidade de utilização de corantes, como seja a 
betacarotina, a gema de ovo utilizada deve ser absolutamente pura (sem quaisquer 
vestígios de clara de ovo). No caso de produtos de elevada qualidade e de acordo 
com os processos de produção tradicionais, há que proibir a utilização de 
ovoprodutos secos;
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Alteração 232
Anexo II, Categoria B, nº 44 bis (novo)

44 bis. "Vruchtenjenever" ou "Jenever met 
vruchten"
a) "Vruchtenjenever" ou "Jenever met 
vruchten" é um licor ou outra bebida 
espirituosa:
1) 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) eventualmente edulcorada,
4) que possui as características 
organolépticas do fruto em causa,
- com um título alcoométrico volúmico 
mínimo de 20 % de vol.
O termo "vruchten" pode ser substituído 
pelo nome do fruto em causa.

Or. nl

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.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 233
Anexo II, Categoria B, ponto 45, alínea a)

a) Topinambur é uma bebida espirituosa 
obtida exclusivamente por fermentação de 
topinambos (Helianthus tuberosus L.);

a) Topinambur é uma bebida espirituosa 
obtida exclusivamente por fermentação e 
destilação de topinambos (Helianthus 
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tuberosus L.) com um título alcoométrico 
volúmico sempre inferior a 86%;

Or. de

Justificação

Trata-se, no caso vertente, de uma aguardente, razão pela qual a destilação deve 
processar-se a menos de 86%.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 234
Anexo II, Categoria C, título

Categoria C: Outras bebidas espirituosas Outras bebidas espirituosas

Or. en

Justificação

Esta alteração resulta da supressão da referência à categoria C, no título, 
relativamente às categorias 46 bis e ter, na sequência da eliminação de três 
categorias no artigo 3°.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 235
Anexo II, Categoria C, nº 3

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.

45 bis. 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.

Or. en
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(Texto na coluna do anexo II, Categoria C, n° 2).

Justificação

Esta alteração resulta da supressão das três categorias do artigo 3°.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 236
Anexo II, Categoria C, nº 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.

45 ter. 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 categoria 9.

Or. en

(Texto na coluna do anexo II, Categoria C, n° 3).

Justificação

Esta alteração resulta da supressão das três categorias do artigo 3°.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 237
Anexo II, Categoria C, nº 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».

Todas as bebidas espirituosas que 
correspondam à definição do artigo 1º mas 
não reúnam os requisitos necessários para 
inclusão nas categorias 1 a 45 devem ser 
designadas, apresentadas e rotuladas com a 
denominação de venda de «bebida 
espirituosa».
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Or. en

Justificação

Esta alteração resulta da supressão das três categorias do artigo 3°.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 238
Anexo III, ponto 1, Quadro

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Martinica

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Guadalupe

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Reunião

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Guiana

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Justificação

Já não se justifica retomar o termo tradicional ao nível das indicações geográficas, 
uma vez que o mesmo é definido no ponto 1 do Anexo II.
Devem ser previstas novas indicações geográficas para dar resposta à diversidade e 
à especificidade da produção de rum dos Departamentos Franceses do Ultramar.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Jean-Claude Fruteau

Alteração 239
Anexo III, ponto 1, Quadro

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Martinica

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Guadalupe

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion Reunião
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traditionnel
Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Guiana

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Justificação

Já não se justifica retomar o termo tradicional ao nível das indicações geográficas, 
uma vez que o mesmo é definido no ponto 1 do Anexo II.

Devem ser previstas novas indicações geográficas para dar resposta à diversidade e 
à especificidade da produção de rum dos Departamentos Franceses do Ultramar.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Jill Evans

Alteração 240
Anexo III, nº 2, quadro, entrada 1 bis (novo)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Justificação

A presente alteração visa conceder a mesma protecção jurídica à menção escrita em 
gaélico da Escócia que a que já é concedida à versão inglesa e ao seu equivalente em 
irlandês, e não obriga os produtores de whisky escocês a utilizar uma rotulagem 
redigida em gaélico se assim não o desejarem. Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 241
Anexo III, nº 2, quadro

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

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

(Estas denominações podem ser completadas 
pelas menções “malt” ou “grain”)
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Irish Whiskey Irish Whisky
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Estas denominações podem ser completadas 
com as menções «malt» ou «grain»

(Estas denominações podem ser completadas 
com as menções «malt» ou «grain»

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(a posição da denominação foi alterada)

Justificação

Importa manter as actuais disposições que permitem adicionar indicações específicas 
às indicações geográficas, atendendo à regulamentação estabelecida pelas 
autoridades competentes do país em questão. Os termos "malt" e "grain" são 
geralmente utilizados para o whisky escocês, mas não são os únicos termos 
adicionais autorizados. Importa eliminar toda a ambiguidade. Os termos adicionais 
autorizados para o whisky escocês (Scotch Whisky) devem ser determinados pelas 
autoridades competentes do Reino Unido.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 242
Anexo III, ponto 5, tabela, entradas 3 e 5

Proposta da Comissão

Brandy Αττικής / Brandy of Attica
Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the 
Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Proposta do Parlamento

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Grécia
Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Grécia

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Grécia

Or. el
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 243
Anexo III, ponto 6, tabela, entrada 34 bis (nova)

Tsikoudia Grécia

Or. el

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 244
Anexo III, ponto 6, tabela, entrada 35 bis (nova)

Tsipouro Grécia

Or. el

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 245
Anexo III, ponto 10, quadro, linha 9 bis (nova)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justificação

A Zillertaler Scheuerlbirnenbrand é produzida a partir da pêra Scheuerl, constituindo 
uma típica aguardente de fruto de qualidade, produzida na região em causa. Assim, 
esta aguardente regional deveria ser identificada como indicação de origem 
geográfica. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 246
Anexo III, ponto 10, quadro, linha 9 ter (nova)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de
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Justificação

A Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand é produzida a partir da pêra Scheuerl, 
constituindo uma típica aguardente de fruto de qualidade, produzida na região em 
causa. Assim, esta aguardente regional deveria ser identificada como indicação de 
origem geográfica.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 247
Anexo III, ponto 10, quadro, linha 9 quater (nova)

Pregler

Or. de

Justificação

A Pregler é produzida a partir de maçã e pêra, constituindo uma aguardente de fruto 
de qualidade, típica do Tirol Oriental. Assim sendo, esta aguardente regional deveria 
ser identificada como indicação de origem geográfica.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 248
Anexo III, ponto 23, tabela, entradas 7 bis a 7 sexies (novas)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata            ...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace         ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia       ...

Or. el

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 249
Anexo III, ponto 31, quadro, linha 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee Áustria Jagertee / Jagatee Áustria

Jägertee  Áustria,                   
Alemanha
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Or. de

Justificação

As designações Jägertee / Jagertee / Jagatee foram reservadas, por engano, no Acto 
de Adesão da Áustria exclusivamente a produtos austríacos, embora também na 
Alemanha exista essa tradição. A presente alteração corresponde ao assentimento da 
Comissão e à utilização factual de duas variantes linguísticas na Alemanha e na 
Áustria. 

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 250
Anexo III, ponto 31, tabela, entradas 31 bis a 31 quinquies (novas)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Grécia

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Or. el

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 251
Anexo III, ponto 31, quadro, entradas 31 bis - quinquies (novas)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italia

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepi`del Piemonte      ...

Genepi`della Val d'Aosta         ...

Or. it

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 252
Anexo III, ponto 31, quadro, entradas 31 bis - quinquies (novas)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italia

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi         ...
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Genepi`del Piemonte                              ...

Genepi`della Val d'Aosta          ...

Or. it

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli 
Bortone

Alteração 253
Anexo III, ponto 31, quadro, entrada 31 bis (nova)

Nocino di Modena Italia

Or. it

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 254
Anexo III, ponto 31, quadro, entrada 31 bis (nova)

Nocino di Modena Italia

Or. it

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 255
Anexo III, categoria C, quadro, linha 4 bis (nova)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Justificação

A Wildschönauer Krautinger é produzida a partir de nabo (brassica rapa) cultivado 
na proximidade de Wildschönau. A destilação e a conclusão do processo de produção 
desta típica aguardente de fruto de qualidade produzida na região são igualmente aí 
levadas a efeito. Esta aguardente regional deveria, por conseguinte, ser identificada 
como indicação geográfica.



AM\633686PT.doc PE 378.844v01-00

PTPT

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 256
Anexo III, categoria C, quadro, linha 4 ter (nova)

Krautinger

Or. de

Justificação

A Krautinger é produzida a partir de nabo (brassica rapa), constituindo uma típica 
aguardente de fruto de qualidade de produção local. Assim sendo, esta aguardente 
regional deveria ser identificada como indicação geográfica.


