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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento relativo à 

transparência e à sustentabilidade da avaliação dos riscos na cadeia alimentar 

da UE (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Senhora Presidente, 

Por carta de 19 de novembro de 2018, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 

abrigo do disposto no artigo 39.º, n.º 2, do Regimento, que esta analisasse a validade e a 

pertinência da base jurídica da proposta da Comissão em apreço. 

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 6 de dezembro de 

2018. 

I – Contexto 

 

A proposta visa alterar o Regulamento relativo à legislação alimentar geral1 (o «regulamento 

LAG») e oito atos legislativos2 conexos no que diz respeito à avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar. 

 

A proposta da Comissão tinha como base o artigo 43.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) relativamente à agricultura, o artigo 114.º do TFUE relativamente à 

harmonização do mercado interno e o artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE relativamente à 

saúde pública. 

 

Uma alteração apresentada na comissão ENVI visa acrescentar à base jurídica o artigo 192.º, 

n.º 1, do TFUE relativamente ao ambiente. 

 

II – Artigos pertinentes do Tratado 
 

Foram apresentados como base jurídica na proposta da Comissão os seguintes artigos do 

TFUE (sublinhado nosso): 

 

O artigo 43.º do TFUE, relativamente à agricultura e pescas, tem a seguinte redação: 

 

Artigo 43.º 

(antigo artigo 37.º do TCE) 

 

1. A Comissão apresenta propostas relativas à elaboração e execução da 

política agrícola comum, incluindo a substituição das organizações nacionais 

por uma das formas de organização comum previstas no n.º 1 do artigo 40.º e 

a execução das medidas especificadas no presente título. 

 

Tais propostas devem ter em conta a interdependência das questões agrícolas 

                                                 
1 Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que 

determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 

1.2.2002, p. 1).  
2 Ver na nota de rodapé 8 do parecer do Serviço Jurídico a lista dos títulos e referências completos a esses atos. 
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mencionadas no presente título. 

 

2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 

processo legislativo ordinário e após consulta do Comité Económico e Social, 

estabelecem a organização comum dos mercados agrícolas prevista no n.º 1 

do artigo 40.º, bem como as demais disposições necessárias à prossecução 

dos objetivos da política comum da agricultura e pescas. 

 

3. O Conselho, sob proposta da Comissão, adota as medidas relativas à 

fixação dos preços, dos direitos niveladores, dos auxílios e das limitações 

quantitativas, bem como à fixação e à repartição das possibilidades de pesca. 

 

[...] 

 

 

O artigo 114.º do TFUE, relativamente ao mercado interno, tem a seguinte redação: 

 

Artigo 114.º 

(antigo artigo 95.º do TCE) 

 

1.  Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições 

seguintes à realização dos objetivos enunciados no artigo 26.º. O Parlamento 

Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário, e após consulta do Comité Económico e Social, adotam as medidas 

relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.  

 

[...] 

 

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de 

segurança, de proteção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear-

se-á num nível de proteção elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer 

nova evolução baseada em dados científicos. No âmbito das respetivas 

competências, o Parlamento Europeu e o Conselho procurarão igualmente 

alcançar esse objetivo. 

 

4. Se, após a adoção de uma medida de harmonização pelo Parlamento 

Europeu e o Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro 

considerar necessário manter disposições nacionais justificadas por 

exigências importantes a que se refere o artigo 36.º ou relativas à proteção 

do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão dessas medidas, 

bem como das razões que motivam a sua manutenção. 

 

5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adoção de uma 

medida de harmonização pelo Parlamento Europeu e o Conselho, pelo 

Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 

adotar disposições nacionais baseadas em novas provas científicas 

relacionadas com a proteção do meio de trabalho ou do ambiente, motivadas 
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por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido 

após a adoção da referida medida de harmonização, notificará a Comissão 

das disposições previstas, bem como dos motivos da sua adoção. 

 

6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem 

os n.ºs 4 e 5, a Comissão aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em 

causa, depois de ter verificado que não constituem um meio de discriminação 

arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-

Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado interno. 

 

Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se 

que as disposições nacionais a que se referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas. 

 

Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a 

saúde humana, a Comissão pode notificar o respetivo Estado-Membro de que 

o prazo previsto no presente número pode ser prorrogado por um novo 

período de seis meses, no máximo. 

 

7. Se, em aplicação do n.º 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou 

adotar disposições nacionais derrogatórias de uma medida de harmonização, 

a Comissão ponderará imediatamente se deve propor uma adaptação dessa 

medida. 

 

 

O artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE, relativamente à saúde pública, tem a seguinte 

redação: 

 

Artigo 168.º 

(antigo artigo 152.° do TCE) 

 

1.  Na definição e execução de todas as políticas e ações da União será 

assegurado um elevado nível de proteção da saúde. 

 

[...] 

 

4. Em derrogação do n.º 5 do artigo 2.º e da alínea a) do artigo 6.º, e nos 

termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 4.º, o Parlamento Europeu e o 

Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário e após 

consulta do Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, 

contribuirão para a realização dos objetivos a que se refere o presente artigo, 

adotando, a fim de enfrentar os desafios comuns em matéria de segurança: 

 

(a) Medidas que estabeleçam normas elevadas de qualidade e segurança dos 

órgãos e substâncias de origem humana, do sangue e dos derivados do 

sangue; essas medidas não podem obstar a que os Estados-Membros 

mantenham ou introduzam medidas de proteção mais estritas; 

 

(b) Medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham diretamente 

por objetivo a proteção da saúde pública; 
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(c) Medidas que estabeleçam normas elevadas de qualidade e de segurança 

dos medicamentos e dos dispositivos para uso médico. 

 

[...] 

 

 

O artigo 192.º, n.º 1, do TFUE relativamente ao ambiente, tem a seguinte redação: 

 

Artigo 192.º 

(antigo artigo 175.º do TCE) 

 

1. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 

processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social 

e ao Comité das Regiões, adotarão as ações a empreender pela União para 

realizar os objetivos previstos no artigo 191.º.  

 

[...] 

 

 

O artigo 191.º do TFUE tem a seguinte redação:  

 

Artigo 191.º 

(antigo artigo 174.º do TCE) 

 

1.  A política da União no domínio do ambiente contribuirá para a 

prossecução dos seguintes objetivos: 

 

— a preservação, a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente, 

 

— a proteção da saúde das pessoas, 

 

— a utilização prudente e racional dos recursos naturais, 

 

— a promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar 

os problemas regionais ou mundiais do ambiente, e designadamente a 

combater as alterações climáticas. 

 

[...] 

 

 

O artigo 193.º do TFUE tem a seguinte redação: 

 

Artigo 193.º 

(antigo artigo 176.° do TCE) 

 

As medidas de proteção adotadas por força do artigo 192.º não obstam a que 

cada Estado-Membro mantenha ou introduza medidas de proteção 

reforçadas. Essas medidas devem ser compatíveis com os Tratados e serão 
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notificadas à Comissão. 

 

 

O artigo 207.º do TFUE, relativamente à política comercial comum, que fazia parte da base 

jurídica do regulamento LAG, tem a seguinte redação: 

 

Artigo 207.º 

(antigo artigo 133.° do TCE) 

 

1. A política comercial comum assenta em princípios uniformes, 

designadamente no que diz respeito às modificações pautais, à celebração de 

acordos pautais e comerciais sobre comércio de mercadorias e serviços, e 

aos aspetos comerciais da propriedade intelectual, ao investimento 

estrangeiro direto, à uniformização das medidas de liberalização, à política 

de exportação, bem como às medidas de defesa comercial, tais como as 

medidas a tomar em caso de dumping e de subsídios. A política comercial 

comum é conduzida de acordo com os princípios e objetivos da ação externa 

da União. 

 

2. O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adotados 

de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as medidas que 

definem o quadro em que é executada a política comercial comum. 

 

[...] 

 

 

III – Jurisprudência sobre a base jurídica 

 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 

comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, 

entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»1. A escolha de uma 

base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa. 

 

Embora a escolha da base jurídica não deva, em princípio, depender da escolha feita em atos 

legislativos anteriores, segundo a jurisprudência constante, a base jurídica de uma medida tem 

de ser determinada tendo em conta o seu objetivo e conteúdo e não a base jurídica utilizada 

para a adoção de outras medidas da UE que possam, em certos casos, apresentar 

características semelhantes. No entanto, quando um ato legislativo for concebido apenas 

como um complemento ou correção de outro ato legislativo, sem alterar o seu objetivo inicial, 

o legislador da UE tem todo o direito a basear este último ato na base jurídica do primeiro 

ato.2  

 

No que diz respeito às bases múltiplas, é necessário determinar se a proposta: 

                                                 
1 Processo C-45/86, Comissão/Conselho (Preferências pautais generalizadas) [1987] Colet. 1439, ponto 5; 

processo C-440/05, Comissão/ Conselho [2007] Colet. I-09097; processo C-411/06, Comissão/Parlamento e 

Conselho [2009] Colet. I-7585. 
2 Ver acórdão de 21 de junho de 2018, Polónia/Parlamento e Conselho, C-5/16, UE:C:2018:483, p. 49, e 

jurisprudência citada. 
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1. tem finalidades ou componentes múltiplas, sendo uma delas identificável como principal 

ou predominante e as restantes como meramente acessórias; ou  

2. Tem simultaneamente um certo número de objetivos ou tem diversas componentes que se 

encontram indissociavelmente ligadas, sem que uma seja secundária e indireta em relação 

a outra. 

 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso, o ato deverá 

assentar numa base jurídica única – a saber, a exigida pela finalidade ou pela componente 

principal ou preponderante – e, no segundo caso, assentar nas diferentes bases jurídicas 

correspondentes1. 

 

 

IV – Finalidade e conteúdo da proposta de regulamento 

 

O principal objetivo da proposta é tornar mais transparentes os estudos utilizados na avaliação 

dos riscos na cadeia alimentar e responder às exigências da sociedade relativamente a um 

processo de avaliação dos riscos independente e mais transparente e uma comunicação dos 

riscos mais eficaz. Ao reforçar a governação da Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (EFSA) e tornar a avaliação dos riscos mais sustentável, visa garantir que a EFSA 

continuará a desempenhar um papel fundamental no sistema de segurança dos alimentos da 

União e a contribuir para a saúde e o bem-estar dos cidadãos da União e para uma indústria 

agroalimentar da União inovadora e competitiva. 

 

Em termos mais específicos, visa aumentar as garantias de fiabilidade, objetividade e 

independência dos estudos que a EFSA utiliza na sua avaliação dos riscos, nomeadamente no 

contexto de pedidos de autorização, Pare esse fim, a proposta procura melhorar a governação 

e reforçar a cooperação científica dos Estados-Membros com a EFSA e a sua participação 

nesta, reforçar a capacidade da EFSA de manter um elevado nível de especialização científica 

nos diferentes domínios do seu trabalho – especialmente a sua capacidade para atrair 

cientistas de prestígio como membros dos seus painéis científicos – e desenvolver uma 

estratégia global e eficaz de comunicação dos riscos, envolvendo a Comissão, os Estados-

Membros e a EFSA em todo o processo de análise dos riscos. 

 

A proposta é composta por 40 considerandos e 11 artigos. O artigo 1.º inclui alterações ao 

regulamento LAG mediante a introdução de 18 novos artigos sobre comunicação dos riscos, 

questões de governação da EFSA, registo de estudos, consulta de terceiros, controlos, estudos 

de verificação, confidencialidade, proteção de dados e delegação de poderes para adotar atos 

delegados com vista a criar um plano geral de comunicação dos riscos em questões 

relacionadas com a cadeia agroalimentar. Os artigos 2.º a 9.º incluem pequenas alterações aos 

outros oito atos legislativos, principalmente em matéria de transparência e de 

confidencialidade. Por último, os artigos 10.º e 11.º tratam das medidas transitórias e da 

entrada em vigor. 

 

O relatório final sobre o processo adotado pela comissão ENVI é composto por 131 alterações 

mas – com exceção da alteração que visa alterar a base jurídica – estas não parecem alterar 

substancialmente o objetivo e o conteúdo da proposta da Comissão. 

 

                                                 
1 Ver processo C-411/06 supracitado, pontos 46-47. 
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V – Determinação da base jurídica adequada 
 

Em primeiro lugar, convém notar que o regulamento LAG, que está agora a ser alterado, se 

fundava nas três bases jurídicas apresentadas pela Comissão na proposta, bem como no 

artigo 133.º do Tratado CE sobre a política comercial comum (atual artigo 207.º do TFUE). 

No entanto, a Comissão não incluiu na proposta o artigo 207.º do TFUE, o que parece estar 

correto, uma vez que a proposta não tem nada a ver com a política comercial comum1. 

 

O Serviço Jurídico forneceu esta panorâmica útil das bases jurídicas de todos os nove atos 

legislativos abrangidos pela proposta2: 

 

Regulamento LAG  Artigos 37.º, 95.º, 133.º e 152.º, n.º 4, alínea 

b), do TCE  

Diretiva 2001/18 Artigo 95.º do TCE 

Regulamento 1829/2003 Artigos 37.º, 95.º e 152.º, n.º 4, alínea b), do 

TCE 

Regulamento 1831/2003 Artigos 37.º e 152.º, n.º 4, alínea b), do TCE 

Regulamento 2065/2003 Artigo 95.º do TCE 

Regulamento 1935/2004 Artigo 95.º do TCE 

Regulamento 1331/2008 Artigo 95.º do TCE 

Regulamento 1107/2009 Artigos 37.º, n.º 2, 95.º e 152.º, n.º 4, alínea 

b), do TCE 

Regulamento 2015/2283 Artigo 114.º do TFUE 

 

Em primeiro lugar, podemos concluir que todos os atos que se propõe alterar se baseavam 

numa ou outra combinação das três bases jurídicas da proposta da Comissão. No entanto, o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 baseia-se especificamente, em parte, no artigo 43.º, n.º 2, do 

TFUE (ex-artigo 37.º do Tratado CE), que é o dispositivo que faz referência ao processo 

legislativo ordinário. 

 

Tendo em conta que, de acordo com a jurisprudência acima referida, quando um ato 

legislativo for concebido apenas como um complemento ou correção de outro ato legislativo, 

sem alterar o seu objetivo inicial, o legislador da UE tem todo o direito a basear este último 

ato na base jurídica do primeiro ato, parece que a Comissão incluiu corretamente os três 

artigos pertinentes na base jurídica, sobretudo tendo em conta que o objetivo da proposta não 

é alterar os objetivos originais dos atos alterados mas simplesmente reforçar certos aspetos 

limitados dos mesmos. 

 

Em conformidade com o artigo 1.º do regulamento LAG, sobre o seu objetivo e âmbito de 

aplicação, proporciona o fundamento para garantir um nível elevado de proteção da saúde 

                                                 
1 No entanto, o relatório da comissão ENVI introduz um novo considerando 4-A, que afeta indiretamente a 

política comercial comum: «Aquando da assinatura de acordos comerciais, a União deve assegurar que a 

legislação alimentar dos Estados terceiros parceiros assegure uma proteção da segurança alimentar pelo menos 

equivalente à da legislação da União, de modo a garantir a segurança dos consumidores e a não criar 

desigualdades na concorrência com os produtos europeus.» 
2 Ver parecer do Serviço Jurídico, SJ-0333/18, ponto 15. 
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humana e dos interesses dos consumidores no que diz respeito aos géneros alimentícios, 

assegurando simultaneamente o funcionamento eficaz do mercado interno, e estabelece 

princípios e responsabilidades comuns e meios para proporcionar uma base científica sólida, 

bem como procedimentos e mecanismos organizativos eficientes para apoiar a tomada de 

decisões em matéria de segurança dos alimentos para consumo humano e animal.  

 

A presente proposta não altera, de modo algum, estes objetivos do regulamento LAG, mas 

visa antes reforçar certos aspetos da mesma, em especial no que diz respeito à transparência 

da avaliação dos riscos e a certos aspetos da governação da EFSA, um organismo que também 

foi estabelecido pelo regulamento LAG. Os outros oito atos legislativos essencialmente são 

alterados apenas quanto aos aspetos da transparência e confidencialidade, ao passo que os 

seus objetivos originais não são afetados por estas alterações. Portanto, a proposta da 

Comissão poderia basear-se corretamente na base jurídica dos atos originais, ou seja, nos três 

artigos apresentados pela Comissão, tal como ilustrado no quadro supra. 

 

A questão passa a ser, então, a de saber se todos estes três artigos devem ser incluídos na base 

jurídica ou se basta apenas um ou dois deles.  

 

Tal como salientado pelo Serviço Jurídico, o artigo 114.º do TFUE (ex-artigo 95.º do Tratado 

CE) já constitui uma base jurídica para todos exceto um dos atos alterados e como a proposta 

visa reforçar o quadro processual e a transparência dos processos de autorização, podemos 

dizer que o seu principal objetivo é assegurar o bom funcionamento do mercado interno, pelo 

que o recurso ao artigo 114.º do TFUE como base jurídica pode ser suficiente1.  

 

Portanto, é imperativo determinar, em conformidade com a jurisprudência acima referida, se 

estes aspetos do mercado interno constituem o objetivo ou a componente principal ou 

predominante – enquanto que a agricultura e as pescas no artigo 43.º do TFUE e a saúde 

pública no artigo 168.º, n.º 4, TFUE são apenas incidentais – ou se os três objetivos ou 

componentes são prosseguidos simultaneamente e estão indissociavelmente ligados, sem que 

um seja secundário e indireto em relação ao outro.  

 

Uma vez que o regulamento LAG define os princípios e requisitos gerais da legislação 

alimentar e também designa a EFSA como organismo da União responsável pela avaliação 

dos riscos em questões relacionadas com a segurança dos géneros alimentícios e dos 

alimentos para animais, o estabelecimento da organização comum dos mercados agrícolas e as 

políticas comuns da agricultura e das pescas (artigo 43.º, n.º 2, do TFUE) e as medidas nos 

domínios veterinário e fitossanitário que tenham como objetivo direto a proteção da saúde 

pública (artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE) dificilmente podem ser consideradas 

secundárias ou indiretas em relação ao objetivo geral do mercado interno, porém, têm de ser 

consideradas como sendo prosseguidas simultaneamente e estando indissociavelmente 

ligadas.   

 

Portanto, é imperativo que os artigos 43.º, n.º 2, e 168.º, n.º 4, do TFUE constituam a base 

jurídica da proposta, em conjunto com o artigo 114.º do TFUE. 

 

Por último, resta saber se o artigo 192.º, n.º 1, do TFUE deve ser acrescentado à base jurídica.  

 

                                                 
1 Idem, ponto 18. 
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A alteração aprovada pela comissão ENVI que visa acrescentar este artigo relativo ao 

ambiente à base jurídica foi justificada desta forma: «A autorização para cultivar ou colocar 

em circulação organismos, plantas ou animais geneticamente modificados, bem como a 

autorização de substâncias ativas dos pesticidas, tem impactos consideráveis no ambiente 

natural e na saúde humana; a proteção da saúde humana faz parte da política ambiental da 

UE.» 

 

Embora seja evidente no Tratado que a política ambiental da União deve contribuir para a 

prossecução do objetivo de proteção da saúde humana, a proteção do ambiente simplesmente 

não é a finalidade nem o conteúdo da proposta. Tal como acima referido, é imperativo 

considerar antes como objetivo e conteúdo da proposta os aspetos da agricultura/pescas e da 

saúde pública dos processos de autorização no mercado único. 

 

Além disso, o artigo 114.º, n.º 3, do TFUE já exige que o Parlamento, o Conselho e a 

Comissão, no âmbito das respetivas competências, tenham por base um nível elevado de 

proteção em matéria de ambiente em quaisquer medidas relativas à aproximação das 

disposições que tenham por objeto a realização e o funcionamento do mercado interno, 

nomeadamente tendo em conta qualquer nova evolução baseada em dados científicos. 

 

Por último, como também assinala o Serviço Jurídico, em qualquer caso, existem regimes 

jurídicos diferentes aplicáveis nos termos dos artigos 114.º e 192.º do TFUE, no que diz 

respeito à possibilidade de os Estados-Membros adotarem medidas nacionais mais rigorosas1. 

Embora o artigo 193.º do TFUE deixe claro que as medidas de proteção adotadas nos termos 

do artigo 192.º do TFUE não impedem qualquer Estado-Membro de manter ou introduzir 

medidas de proteção mais rigorosas, o artigo 114.º do TFUE inclui um sistema de verificação 

complexo das medidas nacionais divergentes, o qual confere à Comissão um papel de 

destaque no sentido de garantir que essas medidas nacionais não constituam um meio de 

discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-

Membros; e a Comissão tem de determinar se constituem ou não um obstáculo ao 

funcionamento do mercado interno. Estes dois regimes jurídicos são claramente 

incompatíveis entre si. 

 

Por conseguinte, o artigo 192.º, n.º 1, do TFUE não pode ser acrescentado à base jurídica da 

proposta.  

 

 

VI – Conclusão e recomendação 

 

À luz do exposto, os artigos 43.º, n.º 2, 114.º e 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE constituem a 

base jurídica adequada para a proposta. 

 

Assim, na sua reunião de 6 de dezembro de 2018, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, 

por 10 votos a favor, 0 votos contra e 7 abstenções2, recomendar que a Comissão do 

                                                 
1 Ver parecer do Serviço Jurídico, SJ-0333/18, ponto 24. 
2 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, 

Mady Delvaux (vice-presidentes), Axel Voss (relator de parecer), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy 

Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, 

Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (em substituição de 

Marie-Christine Boutonnet, nos termos do artigo 200.º, n.º 2, do Regimento). 
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Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar não acrescente à base jurídica o 

artigo 192.º, n.º 1, do TFUE no procedimento subsequente sobre este processo. 

 

 

 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração. 

Pavel Svoboda 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


