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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0125)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0440/2005),

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
(A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
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,

Justificação

A própria proposta de regulamento assinala a importância dos produtos agrícolas, pelo que 
esta última deve igualmente encontrar expressão no novo regulamento através de uma dupla 
base jurídica. Por outro lado, o regulamento em vigor assenta numa dupla base jurídica 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO
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(Mercado Interno e Agricultura).

Alteração 2
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 e protecção de 
certas bebidas espirituosas. 
Consequentemente, os Regulamentos
(CEE) nº 1576/89 e (CEE) nº 1014/90
devem ser revogados e, tendo em conta os 
métodos de produção tradicionais, 
substituídos por um novo regulamento.

Justificação

Um elemento fundamental do novo regulamento consiste no facto de este último contemplar 
os métodos tradicionais de produção, devendo, assim, ser enunciado no quadro da 
justificação. Além disso, o novo regulamento substitui os dois regulamentos em vigor. 

Alteração 3
Considerando 2

(2) Na Comunidade, o sector das bebidas 
espirituosas é importante quer para os
consumidores quer para os produtores. As 
medidas aplicáveis a este sector devem 
contribuir para a consecução de um nível 
elevado de protecção do consumidor, o 
impedimento de práticas enganosas, a 
transparência do mercado e uma 
concorrência leal. Deste modo, as medidas 
salvaguardarão a reputação que as bebidas 

(2) Na Comunidade, o sector das bebidas 
espirituosas é importante para os 
produtores agrícolas, os produtores e os 
consumidores. 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 



PR\634038PT.doc 7/54 PE 374.473v02-00

PT

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.

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.

Justificação

A própria proposta de regulamento assinala a importância dos produtos agrícolas, pelo que 
esta última deve igualmente encontrar expressão no novo regulamento. Por outro lado, o 
regulamento em vigor assenta numa dupla base jurídica (Mercado Interno e Agricultura).

Alteração 4
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.

(3) A legislação que rege as bebidas 
espirituosas deve conter critérios 
rigorosamente definidos em matéria de 
produção e rotulagem destas bebidas.

Justificação

O presente regulamento pauta-se pelo princípio da manutenção de uma elevada qualidade de 
todas as bebidas espirituosas. Nas categorias propostas, a “forma mais pura do produto” 
figura na categoria 1. Tal sugere que as duas outras categorias sejam de menor qualidade, o 
que importa rejeitar.

Alteração 5
Considerando 7

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

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

apresentação e rotulagem de bebidas 
espirituosas produzidas nos seus territórios, 
desde que prossigam uma determinada 
política de qualidade, que sejam 
compatíveis com o direito comunitário e 
que se refiram a bebidas espirituosas com 
indicações geográficas de origem.

Justificação

Se pudessem ser livremente adoptadas normas jurídicas mais rigorosas, o princípio 
fundamental do regulamento, que consiste na aproximação das legislações (e que se encontra 
explicitamente inscrito na base jurídica, artigo 95º do Tratado CE), seria comprometido.

Alteração 6
Considerando 12

(12) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento devem ser adoptadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

(12) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento devem ser adoptadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, com a 
última redacção que lhe foi dada pela 
Decisão 2006/512/CE do Conselho de 17 
de Julho de 2006, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão.

Justificação

Em 17 de Julho de 2006, foram adoptadas novas regras aplicáveis ao procedimento de 
comitologia, devendo as mesmas ser tidas devidamente em conta.

Alteração 7
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;

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 inúmeras bebidas espirituosas 
(nomeadamente, whiskey e rum).
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Alteração 8
Anexo II

ANEXO II O Anexo II passa a integrar os seguintes 
pontos do artigo 1º:

Categoria A: Aguardentes Artigo 1º, parágrafo 2 bis, pontos 1 - 12 
bis

Categoria B: Bebidas espirituosas 
especiais

Artigo 1º, parágrafo 2 ter, pontos 13 - 45 
ter

Categoria C: Outras bebidas espirituosas

Justificação

O Anexo II é inserido no artigo 1º. As definições das diferentes bebidas espirituosas devem 
continuar a ser adoptadas em co-decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto 
legislativo.

Alteração 9
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo)

CATEGORIAS DE BEDIDAS 
ESPIRITUOSAS
Sem prejuízo das disposições específicas 
previstas para os produtos abrangidos 
pelo parágrafo 2 bis, pontos 1-13, do 
artigo 1º, às aguardentes aplica-se o 
seguinte:
a) serem obtidas exclusivamente da 
fermentação alcoólica e da destilação da 
matéria-prima, nos termos do parágrafo 2 
bis, pontos 1-13, do artigo 1º;
b) não lhes ser adicionado álcool etílico 
de origem agrícola ou destilado (de 
origem agrícola);
c) não conterem substâncias 
aromatizantes;
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.
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Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 10
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 1, alíneas a) - d)

a) Rum: a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada rum 
quando satisfaz as seguintes condições:

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 aguardente resultante 
exclusivamente 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;

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 
origem agrícola adicionado;

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

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;

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 1, alíneas a) - d))

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. 
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Assim sendo, importa rejeitar a autorização geral de adição de álcool etílico ou 
aromatizantes independentemente de a aromatização se processar com substâncias naturais 
ou idênticas às naturais. A proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem 
dado bons resultados, devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de qualidade.

Alteração 11
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 2, alínea a), parte introdutória

a) Whisky ou whiskey é uma bebida 
espirituosa:

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
whisky ou whiskey:

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 1)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. 
Assim sendo, importa rejeitar a autorização geral de adição de álcool etílico ou o novo 
processo de arredondamento neste contexto. A proibição em vigor de adição de destilado de 
origem agrícola tem dado bons resultados, devendo ser mantida, a fim de garantir um 
produto de primeira qualidade.

Alteração 12
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 2, alíneas c) - d)

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

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

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

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

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 2)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. 
Assim sendo, importa rejeitar a autorização geral de adição de álcool etílico ou o novo 
processo de arredondamento neste contexto. A proibição em vigor de adição de destilado de 
origem agrícola tem dado bons resultados, devendo ser mantida, a fim de garantir um 
produto de primeira qualidade.
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Alteração 13
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 3

Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
bebida espirituosa de cereais quando 
satisfaz as seguintes condições:

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

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

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

b) À excepção do Korn¸ o título 
alcoométrico volúmico mínimo da bebida 
espirituosa de cereais é de 35%;

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

c) A bebida espirituosa de cereais não deve 
conter álcool etílico ou outro destilado de 
origem agrícola adicionado;

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

Suprimido

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 «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.

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 3)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
restrição à destilação de mosto fermentado de grãos inteiros de cereais visa impedir a 
utilização de resíduos de cereais ou amido. O aumento do título alcoométrico volúmico para 
35% não corresponderia às expectativas dos consumidores. O sabor seria inteiramente 
diferente. A proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons 
resultados, devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de qualidade.
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Alteração 14
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 4

a) A aguardente de vinho é uma bebida 
espirituosa:

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
aguardente de vinho quando satisfaz as 
seguintes condições:

1) Obtida pela destilação a menos de 86% 
vol do vinho ou do vinho aguardentado ou 
pela redestilação a menos de 86% vol de 
um destilado de vinho,

1. É obtida exclusivamente pela destilação 
a menos de 86% vol do vinho ou do vinho 
aguardentado ou pela redestilação a menos 
de 86% vol de um destilado de vinho,

2) Com um teor de substâncias voláteis 
igual ou superior a 125 gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol e

2) Com um teor de substâncias voláteis 
igual ou superior a 125 gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol e

3) Com um teor máximo de álcool metílico 
de 200 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol;

3) Com um teor máximo de álcool metílico 
de 200 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da aguardente de vinho é de 37,5%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da aguardente de vinho é de 37,5%;

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

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

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

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 4)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição em vigor de adição de destilados de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de qualidade.

Alteração 15
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 5, alínea a), parte introdutória

a) Brandy ou weinbrand é uma bebida 
espirituosa:

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
brandy ou weinbrand quando satisfaz as 
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seguintes condições:

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 5)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. De 
acordo com os métodos de produção tradicionais, é realizada, no respeitante a estes 
produtos, uma aromatização, sendo claramente definidos o tipo de aromatizantes e a 
respectiva produção.

A proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de qualidade.

Alteração 16
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 5, alíneas c) - d)

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

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

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) Para efeitos de arredondamento do 
aroma e do paladar, apenas podem ser 
utilizados extractos que

- tenham sido produzidos por 
armazenamento de destilado de vinho em 
madeira de carvalho ou aparas de 
madeira
- tenham sido produzidos por 
armazenamento de destilado de vinho em 
ameixas secas, nozes verdes (não 
maduras), também secas, ou cascas de 
amêndoa secas (também torradas).

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 5)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. De 
acordo com os métodos de produção tradicionais, é realizada, no respeitante a estes 
produtos, uma aromatização, sendo claramente definidos o tipo de aromatizantes e a 
respectiva produção.
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A proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de qualidade.

Alteração 17
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 6, alínea a), parte introdutória

a) Aguardente bagaceira ou bagaço é uma 
bebida espirituosa que satisfaz as 
seguintes condições:

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
aguardente bagaceira ou bagaço quando 
satisfaz as seguintes condições:

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 6)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de primeira qualidade.

Alteração 18
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 6, alíneas c) - d)

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

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

d) Na elaboração da aguardente 
bagaceira ou 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.

Suprimido

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 6)

Justificação

Cf. justificação da alteração à alínea a), ponto 6.

Alteração 19
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 7

a) Aguardente de bagaço de fruto é uma 
bebida espirituosa que satisfaz as 

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
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seguintes condições: aguardente de bagaço de fruto quando 
satisfaz as seguintes condições:

1) É obtida exclusivamente por 
fermentação e destilação a um título 
alcoométrico inferior a 86% vol de bagaço 
de frutos excepto bagaço de uvas,

1. É obtida exclusivamente por 
fermentação e destilação a um título 
alcoométrico inferior a 86% vol de bagaço 
de frutos excepto bagaço de uvas,

2) Com um teor mínimo de substâncias 
voláteis de 200 gramas por hectolitro de 
álcool a 100% vol,

2) Com um teor mínimo de substâncias 
voláteis de 200 gramas por hectolitro de 
álcool a 100% vol,

3) O teor máximo de álcool metílico é de 1 
500 gramas por hectolitro de álcool a 100% 
vol,

3) O teor máximo de álcool metílico é de 1 
500 gramas por hectolitro de álcool a 100% 
vol,

4) O teor máximo de ácido cianídrico é de 
10 gramas por hectolitro de álcool a 100% 
vol, quando se trate de aguardente de 
bagaço de frutos com caroço,

4. O teor máximo de ácido cianídrico é de 
7 gramas por hectolitro de álcool a 100% 
vol, quando se trate de aguardente de 
bagaço de frutos com caroço,

5) É autorizada a redestilação a esse 
mesmo título alcoométrico;

5) É autorizada a redestilação a esse 
mesmo título alcoométrico;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da aguardente de bagaço de fruto é de 
37,5%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da aguardente de bagaço de fruto é de 
37,5%;

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

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

d) Na elaboração da aguardente de 
bagaço de fruto só podem ser utilizados 
substâncias e preparados aromatizantes 
naturais definidos no nº 2, subalínea i) da 
alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE;
e) A denominação sob a qual a aguardente 
de bagaço de fruto é vendida deve ser a 
denominação do fruto precedida de 
«aguardente de bagaço de». Se forem 
utilizados bagaços de vários frutos 
diferentes, a denominação de venda será 
«aguardente de bagaço de frutos».

e) A denominação sob a qual a aguardente 
de bagaço de fruto é vendida deve ser a 
denominação do fruto precedida de 
«aguardente de bagaço de». Se forem 
utilizados bagaços de vários frutos 
diferentes, a denominação de venda será 
«aguardente de bagaço de frutos».

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 7)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
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proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de qualidade.

Alteração 20
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 8

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

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

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

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

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

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

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

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 8)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de qualidade.

Alteração 21
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 9, alínea a)

a) Aguardente de fruto é uma bebida a) Para efeitos do presente regulamento, 
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espirituosa: uma bebida espirituosa é considerada 
aguardente de fruto quando satisfaz as 
seguintes condições:

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

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

2) Destilada a menos de 86% vol para que 
o produto da destilação tenha um aroma e 
um sabor provenientes do fruto,

2) É destilada a menos de 86% vol para 
que o produto da destilação tenha um 
aroma e um sabor provenientes do fruto,

3) Com um teor de substâncias voláteis 
igual ou superior a 200 gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol e,

3) Tem um teor de substâncias voláteis 
igual ou superior a 200 gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol e,

4) Quando se trate de aguardentes de fruto 
com caroço, um teor de ácido cianídrico 
não superior a 10 gramas por hectolitro de 
álcool a 100% vol;

4. Quando se trate de aguardentes de fruto 
com caroço, um teor de ácido cianídrico 
não superior a 7 gramas por hectolitro de 
álcool a 100% vol;

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 9)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. Há 
que excluir expressis verbis a adição de aromatizantes ou açúcar ao mosto de fruto. A 
proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de elevada qualidade. O acrescento de
damasco e pêssego resulta da experiência prática.

Alteração 22
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 9, alínea b)

b) A aguardente de fruto deve conter, no 
máximo, 1 000 gramas por hectolitro de 
álcool metílico a 100% vol.

b) A aguardente de fruto deve conter, no 
máximo, 1 000 gramas por hectolitro de 
álcool metílico a 100% vol.

Contudo, o teor máximo de álcool metílico 
deve ser de:

Contudo, para as aguardentes de fruto 
infra, o teor máximo de álcool metílico 
deve ser de:

i) 1 200 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol obtido a partir dos seguintes 
frutos:

i) 1 200 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol obtido a partir dos seguintes 
frutos:

- Pflaumen (Prunus domestica L.), ameixa (Prunus domestica L.),
mirabela (Prunus domestica L. variedade 
syriaca),

mirabela (Prunus domestica L. variedade 
syriaca),
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ameixa quetsch (Prunus domestica L.), ameixa quetsch (Prunus domestica L.),
maçã (Malus domestica Borkh.), maçã (Malus domestica Borkh.),

pêra (Pyrus communis L.) com excepção 
das peras Williams (Pyrus communis 
Williams),

pêra (Pyrus communis L.) com excepção 
das peras Williams (Pyrus communis 
Williams),

framboesa (Robus idaeus L.), framboesa (Robus idaeus L.),

amora (Rubus fruticosus L.), amora (Rubus fruticosus L.),

– pêssego (Prunus persica L)
– damasco (Prunus armeniaca L)

ii) 1 350 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol obtido a partir dos seguintes 
frutos:

ii) 1 350 gramas por hectolitro de
álcool a 100% vol obtido a partir dos 
seguintes frutos ou bagas:

pêra Williams (Pyrus communis Williams), pêra Williams (Pyrus communis Williams),
groselhas de cachos vermelhos e groselhas 
de cachos negros (da espécie Ribes),

groselhas de cachos vermelhos e groselhas 
de cachos negros (da espécie Ribes),

baga de tramazeira (Sorbus aucuparia), baga de tramazeira (Sorbus aucuparia),

baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.); baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.);

marmelo (Cydonia oblonga)

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 10)

Justificação

Cf. justificação da alteração à alínea a)do ponto 9.

Alteração 23
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 9, alínea d)

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

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

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 9)

Justificação

Cf. justificação da alteração à alínea a)do ponto 9.

Alteração 24
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 9, alínea e)
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e) Na elaboração da aguardente de fruto 
só podem ser utilizados substâncias e 
preparados aromatizantes naturais 
definidos no nº 2, subalínea i) da alínea b) 
e alínea c), do artigo 1º da Directiva 
88/388/CEE;

Suprimido

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 9)

Justificação

Cf. justificação da alteração à alínea a)do ponto 9.

Alteração 25
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 10

a) Aguardente de sidra ou de perada é uma 
bebida espirituosa:

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
aguardente de sidra ou de perada quando 
satisfaz as seguintes condições:

1) Obtida exclusivamente por destilação de 
sidra ou de perada a menos de 86% vol, 
para que o produto da destilação tenha um 
aroma e um sabor provenientes do fruto,

1. É obtida exclusivamente por destilação 
de sidra ou de perada a menos de 86% vol, 
para que o produto da destilação tenha um 
aroma e um sabor provenientes do fruto,

2) Com um teor de substâncias voláteis 
igual ou superior a 200 gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol e

2) Tem um teor de substâncias voláteis 
igual ou superior a 200 gramas por 
hectolitro de álcool a 100% vol e

3) Com um teor máximo de álcool metílico 
de 1 000 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol;

3) Tem um teor máximo de álcool metílico 
de 1 000 gramas por hectolitro de álcool a 
100% vol;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da aguardente de sidra ou de perada é de 
37,5% vol;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da aguardente de sidra ou de perada é de 
37,5% vol;

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

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

d) Na elaboração da aguardente de sidra e 
de perada só podem ser utilizados 
substâncias e preparados aromatizantes 
naturais definidos no nº 2, subalínea i) da 
alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE.
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(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 10)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A
proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de elevada qualidade.

Alteração 26
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 11

a) Hefebrand é uma bebida espirituosa
obtida por destilação das borras de vinho 
ou de borras de frutos fermentados;

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
hefebrand quando obtida exclusivamente 
por destilação das borras de vinho ou de 
borras de frutos fermentados:

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do hefebrand é de 38%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do hefebrand é de 38%;

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

c) O hefebrand não deve conter álcool 
etílico ou outro destilado de origem 
agrícola adicionado.

d) Na elaboração do hefebrand só podem 
ser utilizados substâncias e preparados 
aromatizantes naturais definidos no nº 2, 
subalínea i) da alínea b) e alínea c), do 
artigo 1º da Directiva 88/388/CEE;
e) A denominação sob a qual o hefebrand é 
vendido pode ser completada com o nome 
da matéria de base utilizada.

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

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 11)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de elevada qualidade.

Alteração 27
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 12

a) Bierbrand ou eau de vie de bière é uma 
bebida espirituosa obtida exclusivamente 
por destilação directa de cerveja fresca 

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
bierbrand ou eau de vie de bière quando 
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com um título alcoométrico não inferior a 
86% vol, de modo a que o destilado obtido 
possua as características organolépticas 
resultantes da cerveja;

obtida por destilação directa de cerveja 
fresca com um título alcoométrico não 
inferior a 86% vol, de modo a que o 
destilado obtido possua as características 
organolépticas resultantes da cerveja;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da bierbrand ou eau de vie de bière é de 
38%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
da bierbrand ou eau de vie de bière é de 
38%;

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

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

d) Na elaboração da bierbrand ou eau de 
vie de bière só podem ser utilizados 
substâncias e preparados aromatizantes 
naturais definidos no nº 2, subalínea i) da 
alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE.

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria A, Ponto 12)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição em vigor de adição de destilado de origem agrícola tem dado bons resultados, 
devendo ser mantida, a fim de garantir um produto de elevada qualidade.

Alteração 28
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 12 bis (novo)

45. Topinambur 12a. Topinambur

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

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
topinambur quando obtida exclusivamente 
por fermentação de topinambos 
(Helianthus tuberosus L.);

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do topinambur é de 38%;

b. O título alcoométrico volúmico mínimo 
do topinambur é de 38%;

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

c. O topinambur não deve conter álcool 
etílico ou outro destilado de origem 
agrícola.
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(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 45)

Justificação

Tapinanbur é uma bebida espirituosa que foi classificada de modo erróneo. Deve a mesma 
fazer parte do grupo de bebidas espirituosas constantes do artigo 1º, parágrafo 2º bis, ponto 
1, travessão12 bis.

Alteração 29
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo)

1. Sem prejuízo das disposições 
específicas aplicáveis a cada um dos 
produtos referidos no artigo 1º, parágrafo 
2 ter, pontos 13 - 45 ter (novo), aplica-se o 
seguinte:
a) podem ser obtidos a partir de qualquer 
produto agrícola nos termos do Anexo I 
do Tratado CE;
b) podem conter álcool etílico de origem 
agrícola ou destilado (de origem agrícola) 
adicionado;
c) podem conter substâncias e extractos 
aromatizantes naturais ou idênticos aos 
naturais definidos  no nº 2, alínea b), 
subalíneas i) e ii), do artigo 1º e no nº 2, 
alínea c), do artigo 1º da Directiva 
88/388/CEE;
d) podem ser edulcoradas para 
corresponder a características 
particulares do produto, de acordo com as 
definições técnicas e os requisitos 
constantes do Anexo I do presente 
Regulamento.

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 30
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 13 "Aguardentes", alínea a), nº 2

2) Abrangem bebidas espirituosas obtidas a 2) Abrangem bebidas espirituosas obtidas a 
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partir dos seguintes frutos: partir dos seguintes frutos:
- amora (Rubus fruticosus L.), - amora (Rubus fruticosus L.),

- Erdbeeren (Fragaria L.), - Erdbeeren (Fragaria L.),
- mirtilo (Vaccinium myrtillus L.), - mirtilo (Vaccinium myrtillus L.),

- framboesa (Robus idaeus L.), - framboesa (Robus idaeus L.),
- groselha vermelha (Ribes vulgare Lam.), - groselha vermelha (Ribes vulgare Lam.),

- abrunho (Prunus spinosa L.), - abrunho (Prunus spinosa L.),
- baga de sorveira (Sorbus domestica L.), - baga de sorveira (Sorbus domestica L.),

- baga de sorveira comum (Sorbus 
domestica L.),

- baga de sorveira comum (Sorbus 
domestica L.),

- baga de azevinho (ilex cassine L.), - baga de azevinho (ilex cassine L.),
- baga de mostajeiro (Sorbus torminalis 
L.),

- baga de mostajeiro (Sorbus torminalis 
L.),
- mostajeiro (Sorbus torminalis L.)
- baga de sorveira (Sorbus domestica L.)

- baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.), - baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.),

- rosa canina (Rosa canina L.), - rosa canina (Rosa canina L.),
- groselha negra (Ribes nigrum L.). - groselha negra (Ribes nigrum L.)..

- banana (Musa paradisiaca) - banana (Musa paradisiaca)
- maracujá (Passiflora edulis) - maracujá (Passiflora edulis)

- cajá-manga (Spondias dulcis) - cajá-manga (Spondias dulcis)
- mombina (Spondias mombin); - mombina (Spondias mombin);

- damasco (Prunus armeniaca)
- pêssego (Prunus Persica)

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 13)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição em vigor de aromatização tem dado bons resultados, devendo ser mantida, a fim de 
garantir um produto de elevada qualidade. O acrescento de damasco e pêssego resulta da 
tradição.

Alteração 31
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo), ponto 13, alínea c)
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c) A aromatização das aguardentes de 
(seguido do nome do fruto) obtidas por 
maceração e destilação, pode ser 
completada com substâncias 
aromatizantes e/ou preparados 
aromatizantes que não sejam provenientes 
do fruto utilizado. Na elaboração das 
aguardentes de (seguido do nome do 
fruto) obtidas por maceração e destilação 
só podem ser utilizados substâncias e 
preparados aromatizantes naturais 
definidos no nº 2, subalínea i) da alínea b) 
e alínea c), do artigo 1º da Directiva 
88/388/CEE. Contudo, o gosto 
característico da bebida espirituosa, assim 
como a sua cor, devem provir 
exclusivamente do fruto utilizado.

c) As aguardentes de (seguido do nome do 
fruto) obtidas por maceração e destilação
não podem ser aromatizadas.

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 13)

Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 2, alínea a), do ponto 13.

Alteração 32
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 14

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

a) Geist (associado ao nome do fruto) é 
uma bebida espirituosa obtida por 
maceração de bagas não fermentadas, 
frutos e/ou legumes, frutos de casca rija 
ou outras substâncias vegetais tais como 
plantas aromáticas ou pétalas de rosa, em 
álcool etílico de origem agrícola, seguida 
de destilação com um título alcoométrico 
inferior a 86% vol;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do geist (associado ao nome do fruto) é de 
37,5%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
do geist (associado ao nome do fruto) é de 
37,5%;

c) A aromatização do geist (associado ao 
nome do fruto) pode ser completada com 
substâncias aromatizantes e/ou 
preparados aromatizantes que não sejam 
provenientes do fruto utilizado. Na 
elaboração do geist (associado ao nome 
do fruto) só podem ser utilizados 

c) O geist (associado ao nome do fruto) 
não pode ser aromatizado.
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substâncias e preparados aromatizantes 
naturais definidos no nº 2, subalínea i) da 
alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE. Contudo, o gosto 
característico da bebida espirituosa, assim 
como a sua cor, devem provir 
exclusivamente do fruto utilizado. 

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 14)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição da aromatização em vigor tem dado bons resultados, devendo ser mantida, a fim de 
garantir um produto de elevada qualidade. Os frutos utilizados na produção de aguardente 
são, tradicionalmente, também utilizados para a produção de Geist.

Alteração 33
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 16, alínea c)

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

c) A aguardente de genciana não pode ser 
aromatizada.

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 16)

Justificação

A qualidade dos produtos é assegurada mediante a protecção dos métodos tradicionais. A 
proibição da aromatização em vigor tem dado bons resultados, devendo ser mantida, a fim de 
garantir um produto de elevada qualidade.

Alteração 34
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 17

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 com bagas de 
zimbro (Juniperus communis e/ou 
Juniperus oxicedris); 
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b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
das bebidas espirituosas zimbradas é de 
15%;

b) O título alcoométrico volúmico mínimo 
das bebidas espirituosas zimbradas é de 
30%;

c) Podem ser utilizados, em complemento, 
outras substâncias aromatizantes naturais 
e/ou idênticas às naturais e/ou preparados 
aromatizantes definidos no nº 2, subalíneas 
i) e ii) da alínea b) e alínea c), do artigo 1º 
da Directiva 88/388/CEE e/ou plantas ou 
partes de plantas aromáticas, devendo, no 
entanto, ser perceptíveis as características 
organolépticas do zimbro, mesmo que 
sejam por vezes atenuadas;

c) Podem ser utilizados, em complemento, 
outras substâncias aromatizantes naturais 
e/ou idênticas às naturais e/ou preparados 
aromatizantes definidos no nº 2, subalíneas 
i) e ii) da alínea b) e alínea c), do artigo 1º 
da Directiva 88/388/CEE e/ou plantas ou 
partes de plantas aromáticas, devendo, no 
entanto, ser perceptíveis as características 
organolépticas do zimbro, mesmo que 
sejam por vezes atenuadas;

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», «ginebra», «Genevere» ou 
«genebra».

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 17)

Justificação

"Genevere" constituiu até à data uma denominação de venda e deveria manter esse estatuto 
também no quadro da nova legislação.

Alteração 35
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 22, alínea c)

c) Podem ser utilizadas, como 
complemento, substâncias aromatizantes, 
mas o aroma dessas bebidas é devido, em 
grande parte, aos destilados de sementes de 
alcaravia e/ou de sementes de endro 
(Anethum graveolens L.), sendo proibida a 
utilização de óleos essenciais;

c) Podem ser utilizadas, como 
complemento, substâncias aromatizantes, 
mas o aroma dessas bebidas é devido, em 
grande parte, aos destilados de sementes de 
alcaravia (Carum carvi L.) e/ou de 
sementes de endro (Anethum graveolens 
L.), sendo proibida a utilização de óleos 
essenciais;

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 22)

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.



PE 374.473v02-00 28/54 PR\634038PT.doc

PT

Alteração 36
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 23, alínea a), parte introdutória

a) Bebidas espirituosas anisadas são 
bebidas espirituosas obtidas pela 
aromatização de um álcool etílico de 
origem agrícola com extractos naturais de 
anis estrelado (Illicium verum), de anis 
verde (Pimpinella anissum), de funcho 
(Foeniculum vulgare) ou de qualquer outra 
planta que contenha o mesmo constituinte 
aromático principal por um dos processos 
seguintes ou por uma combinação dos 
mesmos:

a) Para efeitos do presente regulamento, 
uma bebida espirituosa é considerada 
uma bebida espirituosa anisada quando
obtida pela aromatização de um álcool 
etílico de origem agrícola com extractos 
naturais de anis estrelado (Illicium verum), 
de anis verde (Pimpinella anissum), de 
funcho (Foeniculum vulgare) ou de 
qualquer outra planta que contenha o 
mesmo constituinte aromático principal por 
um dos processos seguintes ou por uma 
combinação dos mesmos:

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 23)

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 37
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 23, alínea c)

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

Suprimido

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 23)

Justificação

Cf. justificação da alteração à alínea a) do ponto 23.

Alteração 38
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 24, alínea c)

c) Na elaboração do pastis só podem ser 
utilizados substâncias e preparados 
aromatizantes naturais definidos no nº 2, 
subalínea i) da alínea b) e alínea c), do 

Suprimido
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artigo 1º da Directiva 88/388/CEE;

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 24)

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 39
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 27, alínea c)

c) Na elaboração do anis destilado 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

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 27)

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 40
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 29 "Vodka", alíneas d) e d bis) (nova)

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 que não tenha sido 
produzida a partir de batata, cereais ou 
melaço de beterraba sacarina, deve 
indicar num campo visual como a 
denominação de venda a menção 
"produzido a partir de...", completada 
com a matéria-prima utilizada no fabrico 
do álcool etílico de origem agrícola. A 
rotulagem observa o disposto na Directiva 
2000/13/CE. Os caracteres não devem ter 
dimensão inferior a dois terços da 
dimensão dos caracteres utilizados na 
denominação de venda.

d bis) Quando a bebida espirituosa vodka 
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produzida com álcool etílico que seja 
obtido a partir de dois ou mais produtos 
de origem agrícola, será denominada 
"vodka blended", sem prejuízo do 
disposto no artigo 1º, parágrafo 2 bis, 
ponto 5.

(cf. alteração , Anexo II, Categoria B, Ponto 29)

Justificação

A vodka de cereais, batata e melaço de beterraba sacarina pode ser considerada como 
produto tradicionalmente produzido. Assim, este produto deveria ter a designação pura e 
simples de vodka. Uma vez que o álcool etílico contido na vodka pode também ser produzido 
a partir de outros produtos agrícolas, é necessária a indicação do produto agrícola visando 
uma melhor diferenciação. Muitos tipos especiais de vodka são compostos por álcool etílico 
proveniente de vários produtos agrícolas. A bem da diferenciação da denominada vodka de 
produção tradicional, quando se trate de uma mistura, deve a mesma ser devidamente 
assinalada.

Alteração 41
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 31 "Licor", alínea c), nº 1, tabela, novos travessões

- ananás
- amora
- banana

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 31)

Justificação

Alteração 42
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 31, alínea d)

d) Se tiver sido utilizado álcool etílico de 
origem agrícola para reproduzir métodos 
de produção tradicionais, podem ser 
utilizados os seguintes termos compostos 
na apresentação de licores produzidos na 
Comunidade:

d) Se tiver sido utilizado álcool etílico de 
origem agrícola para reproduzir métodos 
de produção tradicionais, devem ser 
utilizados os seguintes termos compostos 
na apresentação de licores produzidos na 
Comunidade:
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(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 31)

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 43
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 32, alíneas c) e c bis) (novas)

c) Aplicam se a este produto as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31.

c) Aplicam se a este produto as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31 do parágrafo 2 ter do artigo 1º.
c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 32)

Justificação
As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 44
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 33, alíneas c) e c bis) (novas)

c) Aplicam-se ao creme de cassis as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes estabelecidas para licores no 
ponto 31.

c) Aplicam-se ao creme de cassis as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes estabelecidas para licores no 
ponto 31 do parágrafo 2 ter do artigo 1º.

c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 33)

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 45
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 34, alíneas c) e c bis) (novas)
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c) Aplicam-se ao Guignolet as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31.

c) Aplicam-se ao Guignolet as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31 do parágrafo 2 ter do artigo 1º.

c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 34)

Justificação

As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em co-
decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 46
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 35, alíneas c) e c bis) (novas)

c) Aplicam-se ao punch au rhum as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31.

c) Aplicam-se ao punch au rhum as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31 do parágrafo 2 ter do artigo 1º.
c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 35)

Justificação
A adição de licor constitui o método habitual.

Alteração 47
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 36, alíneas c) e c bis) (novas)

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

Suprimido

c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".
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(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 36)

Justificação

A adição de licor constitui o método habitual.

Alteração 48
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 37, alíneas c) e c bis) (novas)

c) Aplicam-se à Sambuca as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31.

c) Aplicam-se à Sambuca as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31 do parágrafo 2 ter do artigo 1º.

c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 37)

Justificação
A adição de licor constitui o método habitual.

Alteração 49
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 38, alíneas c) e c bis) (novas)

c) Aplicam-se ao mistrà as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas 
no ponto 31.

Suprimido

c bis) Na elaboração do mistrà só podem 
ser utilizados substâncias e extractos  
aromatizantes naturais definidos no nº 2, 
alínea b), subalínea i) do artigo 1º e nº 2, 
alínea c), do artigo 1º da Directiva 
88/388/CEE.

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 38)

Justificação
O princípio geral da proibição ou da redução de utilização de aromatizantes deveria 
igualmente aplicar-se à bebida espirituosa Mistrà.

Alteração 50
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 39, alíneas c) e c bis) (novas)
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c) Aplicam-se ao Maraschino ou 
marrasquino as regras relativas a 
substâncias e preparados aromatizantes 
para licores estabelecidas no ponto 31.

c) Aplicam-se ao Maraschino ou 
marrasquino as regras relativas a 
substâncias e preparados aromatizantes 
para licores estabelecidas no ponto 31 do
parágrafo 2 ter do artigo 1º.
c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 39)

Justificação
A adição de licor constitui o método habitual.

Alteração 51
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 40, alíneas c) e c bis) (novas)

c) Aplicam-se ao Nocino as regras relativas 
a substâncias e preparados aromatizantes 
para licores estabelecidas no ponto 31.

c ) Aplicam-se ao Nocino as regras 
relativas a substâncias e preparados 
aromatizantes para licores estabelecidas no 
ponto 31 do parágrafo 2 ter do artigo 1º.
c bis) A denominação de venda pode ser 
completada com  a denominação "licor".

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 40)

Justificação
A adição de licor constitui o método habitual.

Alteração 52
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), 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.

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 41)

Justificação
A fim de evitar insegurança jurídica, cumpre definir claramente o que se entende por gema 
de ovo de qualidade. Para o efeito, seguir-se-á a regulamentação em vigor a fim de garantir 
uma legislação coerente. 
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No respeitante a produtos de qualidade e nos termos do método de produção tradicional, 
impõe-se proibir a utilização de ovoprodutos secos. 

Alteração 53
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 42, alínea c)

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

Suprimido

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 42)

Justificação
As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em 
co-decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 54
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 43, alínea d)

d) O teor de vinho ou de produtos vínicos 
não pode exceder 50%.

d) O teor de vinho ou de produtos vínicos 
não pode exceder 50% do produto final.

(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 43)

Justificação
As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em 
co-decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 55
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 44, alínea c)

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

Suprimido
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(cf. alteração 8, Anexo II, Categoria B, Ponto 44)

Justificação
As definições das diferentes bebidas espirituosas devem continuar a ser adoptadas em 
co-decisão, devendo, por conseguinte, figurar no texto legislativo.

Alteração 56
Artigo 1, parágrafo 2 ter(novo), ponto 45 bis (novo)

a) Rum-Verschnitt é uma bebida 
espirituosa
1. produzida na Alemanha;
2. obtida por mistura de rum e de álcool;
b) O Rum-Verschnitt pode ser obtido a 
partir de qualquer produto agrícola 
constante da lista do Anexo I do Tratado 
CE e/ou género alimentício destinado ao 
consumo humano; 
c) A percentagem mínima de álcool 
contido no produto acabado resultante do 
rum deve ser, no mínimo, de 5%;
d) O Rum-Verschnitt pode conter 
aromatizantes e extractos de 
aromatizantes, nos termos da directiva 
88/388/CEE;  
e) No que respeita à rotulagem e 
apresentação do produto designado Rum-
Verschnitt, o termo Verschnitt deve 
figurar na designação, apresentação ou 
rotulagem com caracteres de tipo, 
dimensão e cor idênticos para a palavra 
rum na mesma linha desta, e, nas 
garrafas, deve ser mencionado no rótulo 
frontal;  
f) Em caso de venda fora do mercado 
alemão, a composição alcoólica deste 
produto deve constar do rótulo.

(cf. alteração 8)

Justificação
O Rum-Verschnitt deve continuar a ser uma denominação de venda autónoma. O 
regulamento em vigor reconhece o Rum-Verschnitt como denominação de venda. O não 
reconhecimento dessa denominação constituiria uma violação injustificada do Regulamento 
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(CE) nº 1576/89.

Alteração 57
Artigo 1, parágrafo 2 ter (novo), ponto 45 ter (novo)

a) Slivovice é uma bebida espirituosa
1. produzida na República Checa;
2. obtida pela adição ao destilado de 
ameixa, antes da destilação final, de uma 
percentagem de álcool etílico de origem 
agrícola não superior a 30% em volume;
b) O produto é designado como "bebida 
espirituosa"podendo utilizar-se também a 
denominação Slivovice no mesmo campo 
visual do rótulo frontal;
c) O Slivovice pode conter aromatizantes e 
extractos de aromatizantes, nos termos da 
Directiva 88/388/CEE;
d) Em caso de comercialização na 
Comunidade, o Slivovice checo deve 
ostentar a sua composição alcoólica no 
rótulo;

(cf. alteração8)

Justificação
O Slivovice deve continuar a ser uma denominação de venda autónoma. O regulamento em 
vigor reconhece o Slivovice como denominação de venda. O não reconhecimento dessa 
denominação constituiria uma violação injustificada do Regulamento (CE) nº 1576/89.

Alteração 58
Artigo 2, parágrafo 1

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

Na elaboração das bebidas espirituosas e 
de todos os seus componentes, o álcool 
etílico utilizado só pode ser de origem 
agrícola e obtido em conformidade com o 
disposto no Anexo I do Tratado CE.

Justificação
A limitação ao álcool etílico de origem agrícola não é, por si só, suficiente. É necessária uma 
delimitação precisa, a fim de evitar, por exemplo, a utilização de álcool de cerveja.
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Alteração 59
Artigo 2, parágrafo 2

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

Quando se utilizar álcool etílico para diluir 
ou dissolver matérias corantes, aromas ou 
qualquer outro aditivo autorizado usados 
na elaboração das bebidas espirituosas, 
esse álcool etílico deve ser obtido a partir 
de matérias-primas agrícolas, na acepção 
do Anexo I do Tratado CE.

Justificação

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

Alteração 60
Artigo 2, parágrafo 3

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

Sem prejuízo das limitações relativas a 
produtos específicos impostas pelos 
parágrafos 2 bis e 2 ter do artigo 1º do 
presente regulamento, o álcool etílico deve 
ser de origem agrícola, em conformidade 
com os critérios previstos no anexo I do 
Tratado.

Justificação
A limitação ao álcool etílico de origem agrícola não é, por si só, suficiente. A proibição é 
necessária a fim de evitar, à partida, tais práticas.

Alteração 61
Artigo 2, parágrafo 3 bis (novo)

As bebidas alcoólicas não podem conter 
álcool etílico de origem sintética.

Justificação
A limitação ao álcool etílico de origem agrícola não é, por si só, suficiente. A proibição é 
necessária a fim de evitar, à partida, tais práticas.

Alteração 62
Artigo 3
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As bebidas espirituosas classificam-se 
como se segue:

Suprimido

a)«aguardentes»: os produtos da 
categoria A do anexo II;
b) «bebidas espirituosas especiais»: os 
produtos da categoria B do anexo II;
c) «outras bebidas espirituosas»: os 
produtos da categoria C do anexo II.

Justificação
O presente regulamento pauta-se pelo princípio da manutenção de uma elevada qualidade de 
todas as bebidas espirituosas. Nas categorias propostas, a “forma mais pura do produto” 
figura na categoria 1. Tal sugere que as duas outras categorias seriam de menor qualidade, o 
que importa rejeitar.

Alteração 63
Artigo 4

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

Suprimido

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.
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2. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria B do anexo II, as «bebidas 
espirituosas especiais» podem:
a) ser obtidas a partir de qualquer produto 
agrícola constante do anexo I do Tratado;
b) conter álcool etílico de origem agrícola 
ou destilado (de origem agrícola) 
adicionado;
c) conter substâncias e preparados 
aromatizantes naturais ou idênticos aos 
naturais definidos no nº 2, subalíneas i) e 
ii) da alínea b) e alínea c), do artigo 1º da 
Directiva 88/388/CEE;
d) ser edulcoradas para corresponder a 
características particulares do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do 
presente regulamento.
3. Sem prejuízo das regras específicas 
estabelecidas para cada produto da 
categoria C do anexo II, as «outras 
bebidas espirituosas» podem:
a) ser obtidas a partir de qualquer produto 
agrícola constante da lista do anexo I do 
Tratado e/ou género alimentício destinado 
ao consumo humano;
b) conter álcool etílico de origem agrícola 
ou destilado (de origem agrícola) 
adicionado;
c) conter substâncias e preparados 
aromatizantes definidos na Directiva 
88/388/CEE;
d) ser edulcoradas para corresponder a 
características particulares do produto, de 
acordo com as definições técnicas e os 
requisitos constantes do anexo I do 
presente regulamento.

Justificação
Em virtude da nova estrutura, nos termos da qual o Anexo II foi transferido para o artigo 1º, 
afigura-se necessário incorporar também o artigo 4º no artigo 1º, a bem da clareza do texto 
legislativo.
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Alteração 64
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.

Visando uma determinada política de 
qualidade, os Estados-Membros podem 
estabelecer normas mais estritas do que as 
do artigo 1º, parágrafos 2 bis e 2 ter, ou 
suplementares a estas, em matéria de 
produção, designação, rotulagem, 
acondicionamento e apresentação das 
bebidas espirituosas produzidas nos seus 
territórios desde que sejam compatíveis 
com o direito comunitário.

Justificação
A possibilidade geral de que dispõem os Estados-Membros no sentido de adoptarem 
disposições legislativas aplicáveis a bebidas espirituosas deve ser restringida, no interesse do 
funcionamento do mercado interno, devendo apenas reportar-se a questões que se prendam 
com a qualidade.

Alteração 65
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 ostentar as denominações de 
venda aí atribuídas a esses produtos.

a) As bebidas espirituosas que satisfaçam 
as especificações do artigo 1º, parágrafos 
2 bis e 2 ter, devem ostentar as 
denominações de venda aí atribuídas a 
esses produtos.

Justificação

A alteração redaccional resulta da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 66
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.

b) As bebidas espirituosas que não 
satisfaçam as especificações para os 
produtos definidos nos parágrafos 2 bis e 
2 ter do artigo 1º, não poderão ostentar as 
denominações aí atribuídas a estes 
produtos. Serão descritas como "bebida 
espirituosa" ou "bebida alcoólica". Sem 
prejuízo do disposto no artigo 5º, esta
denominação de venda não pode ter 
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qualquer complemento nem pode ser 
alterada.

Justificação
Uma vez que é as categorias propostas são rejeitadas, há que rejeitar igualmente a 
regulamentação aplicável à denominação de venda. Importa, pois, manter aqui o statu quo.

A alteração do nº 2 visa meramente a clarificação.

Alteração 67
Artigo 7, nº 3

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

3. Quando uma bebida espirituosa 
corresponda a mais do que um tipo 
específico de bebida espirituosa, deve ser 
vendida com uma ou mais das 
denominações para esses tipos de bebida 
espirituosa constantes do artigo 1º, 
parágrafos 2 bis e 2 ter.

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 68
Artigo 7, nº 4

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

4. Sem prejuízo do disposto no nº 8, as 
denominações referidas nos nºs 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 artigo 1º, 
parágrafos 2 bis e 2 ter.

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 69
Artigo 7, nº 8

8. As denominações referidas no anexo II
podem ser incluídas numa lista de 
ingredientes se utilizadas de acordo com as 

8. As denominações referidas no artigo 1º, 
parágrafos 2 bis e 2 ter, podem ser 
incluídas numa lista de ingredientes se 
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medidas nacionais aprovadas em 
cumprimento da Directiva 2000/13/CE.

utilizadas de acordo com a Directiva 
2000/13/CE.

Justificação
Uma vez que a totalidade de outras remissões para a Directiva 2000/13/CE se reportam 
directamente à Directiva e não às medidas nacionais de execução, cumpre, a bem da 
coerência e da inteligibilidade, recorrer também aqui à remissão directa.

Alteração 70
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, nos termos dos parágrafos 2 bis e 2 
ter do artigo 1º ou de uma indicação 
geográfica constante do anexo III ou a 
alusão a esses termos ou indicações numa 
designação composta só é permitida se o 
álcool provier em 100% da bebida 
espirituosa referida na designação 
composta.
A utilização de tais termos compostos deve 
ser igualmente proibida quando uma 
bebida espirituosa seja de tal modo 
diluída com água que o título 
alcoométrico volúmico seja inferior ao 
valor mínimo da definição aplicável à 
presente bebida espirituosa.

Justificação
A mistura de bebidas espirituosas requer uma regulamentação específica. A bem da 
inovação, a utilização de designações conhecidas deverá ser igualmente permitida no caso 
das misturas. Todavia, impõe-se assegurar um elevado nível qualidade no intuito de garantir 
a segurança dos consumidores. A remissão para misturas com água contempla a 
jurisprudência recente.

Alteração 71
Artigo 8, nº 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 

3. Em derrogação ao disposto no nº 1 e 
para ter em conta os métodos de produção 
tradicionais, os termos compostos referidos 
no artigo 1º, parágrafo 2 ter, ponto 31,
podem ser utilizados na apresentação de 
licores produzidos na Comunidade nas 
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condições estabelecidas no mesmo ponto. condições estabelecidas no mesmo ponto.

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 72
Artigo 9, nº 1, parte 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 do 
artigo 1º, parágrafo 2 bis, seja misturada 
com:

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 73
Artigo 9, nº 1, parágrafo 2

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

Essa denominação de venda não deve ter 
qualquer substituição nem deve ser 
alterada.

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 74
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.

Suprimido

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 75
Artigo 9, nº 3
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3. Sem prejuízo do disposto na Directiva 
2000/13/CE, a designação, apresentação ou 
rotulagem dos produtos resultantes das 
misturas referidas no nº 1 apenas pode 
incluir um dos termos pertencentes à
categoria A ou B do anexo II do presente 
regulamento se esse termo não for parte da 
denominação de venda mas se encontrar 
apenas no campo visual da lista de todos os 
ingrediente alcoólicos contidos na mistura, 
precedido dos termos «bebida espirituosa 
mista».

3. 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 ao
artigo 1º, parágrafos 2 bis, 2 ter ou do 
presente regulamento se esse termo não for 
parte da denominação de venda mas se 
encontrar apenas no campo visual da lista 
de todos os ingrediente alcoólicos contidos 
na mistura, precedido dos termos «bebida 
espirituosa mista».

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 76
Artigo 12, nº 2

2. Os termos em itálico no anexo II e as 
indicações geográficas constantes do anexo 
III não devem ser traduzidas no rótulo.

2. Os termos em itálico no artigo 1º, 
parágrafos 2 bis e 2 ter, e as indicações 
geográficas constantes do anexo III não 
devem ser traduzidas no rótulo, nem na 
apresentação.

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 77
Artigo 13, nº 3

3. Não podem ser registadas no anexo III 
as denominações que se tenham tornado 
genéricas.

3. Quando uma indicação geográfica se 
torne denominação genérica, perderá o 
estatuto de indicação geográfica e será 
suprimida do anexo III.

As indicações geográficas constantes do 
anexo III não podem tornar se genéricas.

As indicações geográficas constantes do 
anexo III não podem tornar se genéricas.

Entende-se que uma denominação se 
tornou genérica quando, sendo 
originalmente a denominação de um 
produto espirituoso, embora referindo-se 
ao lugar ou à região em que esse produto
era produzido ou comercializado, se tenha 
tornado na denominação comum de um 

Entende-se que uma denominação se 
tornou genérica quando, sendo 
originalmente a denominação de um 
produto espirituoso, embora referindo-se 
ao lugar ou à região em que essa bebida 
espirituosa era produzida ou 
comercializada, se tenha tornado na 
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produto. denominação comum de uma bebida 
espirituosa na Comunidade.

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º. Além disso, o 
conceito “bebida espirituosa” é mais preciso do que “produto”. 

Alteração 78
Artigo 14, nº 1, parte introdutória, alínea a)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8º, 
as indicações geográficas constantes do 
anexo III são protegidas contra:

As indicações geográficas constantes do 
anexo III são protegidas contra:

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 em produtos não abrangidos pelo 
registo, na medida em que esses produtos 
sejam comparáveis a bebidas espirituosas 
registadas sob essas indicações geográficas 
ou na medida em que essa utilização 
explore a reputação das indicações 
geográficas registadas;

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 79
Artigo 15, nº 1, parágrafo 2

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

No respeitante a uma indicação 
geográfica no território da Comunidade, 
os respectivos pedidos de inclusão devem 
ser efectuados pelo Estado-Membro em 
que a bebida espirituosa é produzida. 

No que respeita a uma indicação 
geográfica no território de um país 
terceiro, o respectivo pedido de inclusão 
deve ser enviado directamente à Comissão 
ou apresentado pelas autoridades 
competentes do país terceiro. O pedido de 
inclusão deve ser acompanhado de prova 
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de que a designação é efectivamente 
protegida no país de origem.

Justificação
As formalidades relativas aos pedidos de inclusão de indicações geográficas deveriam ser 
claramente regulamentadas no texto legislativo.

Alteração 80
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 
alimentício;

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

Justificação
As características micro-biológicas não são relevantes para a descrição de uma bebida 
espirituosa.

Alteração 81
Artigo 15, nº 3

3. A decisão de inclusão da indicação 
geográfica no anexo III deve ser tomada de 
acordo com o procedimento referido no nº 
2 do artigo 19º, tendo em conta quaisquer 
objecções levantadas nos termos do nº 1 do 
presente artigo.

3. A decisão de inclusão da indicação 
geográfica no anexo III deve ser tomada 
pela Comissão de acordo com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
19º, tendo em conta quaisquer objecções 
levantadas nos termos do nº 5 do presente 
artigo.

Justificação
Alteração redaccional resultante da transferência do Anexo II para o artigo 1º.

Alteração 82
Artigo 15, nº 5

5. As contestações relativas ao registo de 
uma determinada indicação geográfica 
devem ser comunicadas formalmente à 
Comissão. Essas contestações serão 
objecto de tratamento com base nas 
disposições o presente capítulo e nos 

5. No prazo de seis meses a contar da data 
da publicação, qualquer pessoa singular
ou colectiva que tenha um interesse 
legítimo pode objectar à inclusão da 
indicação geográfica no anexo III com 
fundamento em que as condições 
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direitos tradicionais, de acordo com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
19º.

previstas no presente regulamento se não 
encontram reunidas. A objecção deve ser 
devidamente fundamentada

Justificação

O prazo de contestação do registo de indicações geográficas deveria ser prorrogado por seis 
meses a contar da data da publicação.

Alteração 83
Artigo 15, nº 5 bis (novo)

5 bis. Quando a Comissão considere que 
as condições a cumprir em matéria de 
indicação geográfica deixaram de estar 
reunidas, será aplicado o procedimento 
previsto no nº 2 bis do artigo 19º.

Justificação
Tem de existir a possibilidade de pôr termo ao registo de produtos tradicionais mediante 
aplicação de um processo ordinário.

Alteração 84
Artigo 16

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

As indicações geográficas protegidas pelo 
Regulamento (CE) nº 1576/89 continuarão 
a vigorar. A apresentação e verificação de 
uma nova inclusão não terão lugar. Cabe 
aos Estados-Membros examinar se as 
indicações geográficas até à data 
protegidas pelo Regulamento (CE) nº 
1576/89 estão sujeitas às condições 
previstas no nº 3 do artigo 13º.

Após exame pela Comissão, a ficha 
técnica será publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia, Série C.

Caso as indicações geográficas em vigor 
não sejam compatíveis com o presente 
Regulamento, há que suprimir a bebida 
espirituosa do Anexo III ou levar a efeito 
o procedimento de pedido de registo, em 
conformidade com o disposto no artigo 
15º.

Se nenhuma ficha técnica relativa a uma 
determinada indicação geográfica for 
publicada no prazo de sete anos a contar 
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da entrada em vigor do presente 
regulamento, cessará a protecção da 
indicação geográfica em causa.

Justificação
Importa que continuem a vigorar as indicações geográficas protegidas constantes do 
regulamento em vigor. Um novo registo implicaria burocracia desnecessária. Não se 
reconhece qualquer mais-valia na repetição do registo. Cf. igualmente as possibilidades 
constantes do nº 6 do Artigo 15º.

Alteração 85
Artigo 17, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão, em articulação com os 
Estados-Membros, deverá garantir uma 
aplicação uniforme do presente 
Regulamento e, se necessário, adoptar 
medidas necessárias, em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 bis 
do artigo 19º.

Alteração 86
Artigo 18

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

Suprimido

Justificação
A presente alteração visa a clarificação do texto.

Alteração 87
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 
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«Comité».

Alteração 88
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.

Alteração 89
Artigo 19, nº 2 bis (novo)

2 bis. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5º bis e 7º da Decisão 1999/468/CE, com a 
última redacção que lhe foi dada pela 
Decisão 2006/512/CE.

Alteração 90
Artigo 20

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

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

Alteração 91
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Artigo 21

As normas de execução do presente 
regulamento serão adoptadas de acordo 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 19º.

As medidas necessárias para efeitos de 
eficaz execução do presente regulamento, 
que não as de âmbito geral destinadas a 
alterar elementos não essenciais na 
acepção da Decisão 2006/512/CE, serão 
adoptadas de acordo com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 19º.

Alteração 92
Artigo 22, nº 2 bis (novo)

As bebidas espirituosas que não 
satisfaçam os requisitos do presente 
regulamento, mas que sejam produzidas 
em conformidade com o disposto no 
Regulamento (CEE) Nº 1576/89, podem 
ainda ser comercializadas durante um 
período transitório de três anos a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação
A presente alteração visa evitar casos complexos.

Alteração 93
Artigo 23

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

São revogados os Regulamentos (CEE) nº 
1576/89 e (CEE) nº 1014/90.

Justificação
O presente regulamento substitui ambos os regulamentos em vigor.

Alteração 94
Anexo I, ponto 1, alínea g)

g) edulcorantes, conforme definidos pela 
Directiva 94/35/CE do Parlamento 

g) em conformidade com o artigo 19º do 
presente regulamente, será estabelecida a 
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Europeu e do Conselho. quantidade máxima dos produtos 
utilizados para efeitos de arredondamento 
previstos nas alíneas a) a f).

Justificação
A adição de edulcorantes deveria ser indicada no rótulo visando uma melhor informação do 
consumidor. Por outro lado, impõe-se adoptar medidas tendentes à limitação da adição de 
açúcar. Há que obviar à compensação de uma má qualidade através de edulcoração
acrescida.

Alteração 95
Anexo I, ponto 1, alínea g bis) (nova)

g bis) A edulcoração deve ser dada a 
conhecer de forma clara através da 
indicação no rótulo do produto para o 
efeito utilizado. 

Justificação
Cf. justificação da alteração ao ponto 1, alínea g).

Alteração 96
Anexo I, ponto 4 "Adição de água" parágrafo 1

Na elaboração de bebidas espirituosas, é 
autorizada a adição de água, eventualmente 
destilada ou desmineralizada, desde que a 
sua qualidade seja conforme às disposições 
nacionais adoptadas para a aplicação das 
Directivas 80/777/CEE do Conselho1 e 
80/778/CEE do Conselho2 e desde que 
essa adição não altere a natureza do 
produto.

Na elaboração de bebidas espirituosas, é 
autorizada a adição de água, eventualmente 
destilada ou desmineralizada, desde que a 
sua qualidade seja conforme às disposições 
nacionais adoptadas para a aplicação das 
Directivas 80/777/CEE do Conselho1 e 
98/83/CEE do Conselho e desde que essa 
adição não altere a natureza do produto.

1 JO L 229 de 30.8.1980, p. 1 1 JO L 229 de 30.8.1980, p. 1
2 JO L 229 de 30.8.1980,  p. 11

Justificação
Cf. justificação da alteração ao ponto 1, alínea g).

Alteração 97
Anexo I, ponto 16 bis (novo)

16 bis. Indicadores de autenticidade:
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As bebidas espirituosas podem conter 
vestígios de indicadores de autenticidade 
quando se trate de substâncias 
originalmente contidas no produto.

Justificação
Há que viabilizar a possibilidade de utilização de indicadores, a fim de impedir falsificações 
e imitações ilícitas.

Alteração 98
Anexo III, categoria A, ponto 2, tabela, Entrada 2

Irish Whisky Suprimido

Alteração 99
Anexo III, categoria A, ponto 3

Texto da Comissão

Bebidas espirituosas de cereais
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxemburgo

Korn / Kornbrand Áustria, Alemanha

Alterações do Parlamento

(Não se aplica à língua portuguesa)
Aguardentes de cereais, eau-de-vie de 
seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxemburgo

Korn / Kornbrand da Áustria Áustria
Korn / Kornbrand da Alemanha Alemanha

Justificação
“Korn” e “ Kornbrand “ são bebidas espirituosas de cereais, devendo constar igualmente da 
categoria de produtos. O “Korn” preenche, tradicionalmente, as condições de destilação de 
uma bebida espirituosa de cereais, não devendo, por conseguinte, figurar na categoria 
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“Aguardentes”. 

Alteração 100
Anexo III, categoria A, ponto 5, título

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Alteração 101
Anexo III, categoria A, ponto 14 (novo)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Justificação
O produto “Schwarzwälder Himbeergeist“ constitui uma indicação geográfica e deveria, por 
conseguinte, figurar igualmente no Anexo III.


