
AL\840203PT.doc PE452.905v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

22.11.2010

Deputado Herbert Reul
Presidente da
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Conselho que fixa 
os níveis máximos tolerados de contaminação radioactiva dos géneros 
alimentícios e alimentos para animais na sequência de um acidente nuclear ou 
de qualquer outro caso de emergência radiológica (Reformulação) 
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Senhor Presidente,

Por carta datada de 11 de Novembro de 2010, o Senhor Presidente solicitou à Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, nos termos do artigo 37.º, n.º 2, que avaliasse se o artigo 31.º do Tratado 
Euratom (CEEA) constituía a base jurídica adequada para a proposta da Comissão supracitada 
e se não seria mais indicado optar pelo artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE.

A comissão procedeu à análise da questão supracitada na sua reunião de 22 de Novembro de 
2010.

I - Antecedentes

A Comissão adoptou a sua proposta de reformulação do regulamento do Conselho que fixa os 
níveis máximos tolerados de contaminação radioactiva dos géneros alimentícios e alimentos 
para animais na sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outro caso de emergência 
radiológica (a seguir denominada "a proposta") em 27 de Abril de 2010 e enviou-a ao 
Parlamento no âmbito do processo de consulta. A Comissão dos Assuntos Jurídicos apreciou
a proposta em conformidade com o artigo 87.º do Regimento (Reformulação) e, em 23 de 
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Junho de 2010, recomendou à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE) 
que procedesse à apreciação da matéria de fundo da proposta. A Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia está a apreciar a matéria de fundo da proposta e o relator, Ivo Belet, 
apresentou um projecto de relatório (a seguir denominado "o projecto de relatório").

Por carta datada de 11 de Novembro, o Presidente da ITRE solicitou o parecer da Comissão 
dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica escolhida para a proposta após terem sido 
apresentadas alterações nessa comissão que visavam a alteração da base jurídica. 

II - Base jurídica

1.   Base jurídica da proposta da Comissão

A proposta baseia-se no artigo 31.º (Capítulo 3, Título II: A protecção sanitária) CEEA, que 
tem a seguinte redacção: 

"Artigo 31.º 
As normas de base serão elaboradas pela Comissão, após parecer de um grupo de 
personalidades designadas pelo Comité Científico e Técnico de entre peritos cientistas dos 
Estados-Membros, nomeadamente de entre peritos em matéria de saúde pública.  A Comissão 
solicitará o parecer do Comité Económico e Social sobre as normas de base assim 
elaboradas. 

Após consulta do Parlamento Europeu, o Conselho aprovará as normas de base, deliberando 
por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, a qual lhe transmitirá os pareceres 
obtidos junto dos comités."

As "normas de base" a que se refere o artigo 31.º são definidas no artigo 30.º CEEA, que tem 
a seguinte redacção:

"Artigo 30.º 
Serão estabelecidas na Comunidade normas de base relativas à protecção sanitária da 
população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes. 
Entende-se por «normas de base»: 
a) As doses máximas permitidas, que sejam compatíveis com uma margem de segurança 
suficiente; 
b) Os níveis máximos permitidos de exposição e contaminação; 
c) Os princípios fundamentais de vigilância médica dos trabalhadores.”

Por último, o artigo 32.° CEEA prevê: 

"Artigo 32.º 

A pedido da Comissão ou de qualquer Estado-Membro, as normas de base podem ser revistas 
ou completadas de acordo com o processo previsto no artigo 31.°. 
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A Comissão deve instruir qualquer pedido formulado por um Estado-Membro."

2. Alterações propostas à base jurídica

Conforme a notificação recebida do Presidente da ITRE na sua carta, o relator, Ivo Belet, visa 
modificar a base jurídica da proposta mediante a sua substituição por uma referência ao 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), mais concretamente ao artigo 
168.º, n.º 4, alínea b), que tem a seguinte redacção:

"Artigo 168.º
(ex-artigo 152.º TCE)

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 ao Comité Económico e Social e ao Comité 
das Regiões, contribuirão para a realização dos objectivos a que se refere o presente artigo, 
adoptando, a fim de enfrentar os desafios comuns em matéria de segurança:
(...)
b) Medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham directamente por objectivo a 
protecção da saúde pública;
(...)"

Na fundamentação para a alteração apresentada, o relator refere que o artigo 168.º, n.º 4, 
alínea b), "permite a adopção de medidas no domínio fitossanitário. O regulamento tem como 
finalidade fixar os níveis máximos tolerados de contaminação radioactiva dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais na sequência de um acidente ou emergência 
nuclear, ao passo que a Directiva 96/29/Euratom do Conselho, baseada no artigo 31.º CEEA, 
se centra no grupo de pessoas que pode eventualmente estar sujeito a contaminação 
radioactiva. Por conseguinte, a referência ao Tratado CEEA é inadequada, pois a principal 
finalidade do regulamento é a protecção da saúde pública, que é um domínio regulamentado 
pelo artigo 168.º TFUE."

Importa salientar que, se o artigo 168.º for tomado como base jurídica, isso implica uma 
mudança do processo de consulta para o processo legislativo ordinário com a plena 
participação do Parlamento.

III - Análise 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, “a escolha da base jurídica de um 
acto deve fundar-se em elementos objectivos susceptíveis de fiscalização jurisdicional, entre 
os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do acto em causa”1. Por 
conseguinte, a finalidade e o conteúdo da medida devem inserir-se no âmbito da base jurídica. 

O Tratado CEEA contém disposições que permitem à Comunidade regulamentar a utilização 
de energia nuclear pelos Estados-Membros, em particular no que se refere às salvaguardas 

                                               
1 Ver, mais recentemente, o processo C-411/06 Comissão contra Parlamento e Conselho (Acórdão de 8 de 
Setembro de 2009), Colect. 2009, p. I-07585.
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nucleares e à protecção sanitária. Nos termos do artigo 2.º, alínea b), do Tratado CEEA, a 
Comunidade deve, conforme dispõe o referido Tratado, “estabelecer normas de segurança 
uniformes destinadas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores e velar pela 
sua aplicação”. O Capítulo 3 do Título II do Tratado relativo à protecção sanitária contém 
disposições sobre as normas de base aplicáveis à protecção contra as radiações ionizantes.

O regulamento proposto estabelece o processo para a fixação dos níveis máximos tolerados de 
contaminação radioactiva dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais que podem 
ser comercializados na sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outro caso de 
emergência radiológica que possa provocar ou tenha provocado uma contaminação 
radioactiva significativa de géneros alimentícios e de alimentos para animais1. Ao mesmo 
tempo, os anexos I e III fixam os níveis máximos tolerados de contaminação dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais. Deverá ser adoptado como regulamento Euratom. 

O Tribunal de Justiça já apreciou a escolha da base jurídica para o Regulamento n.º 3954/87, 
que é o objecto da actual proposta de reformulação, e considerou que: “A finalidade do 
Regulamento n.º 3954/87 é estabelecer normas de segurança uniformes, destinadas à 
protecção sanitária da população e dos trabalhadores, conforme dispõe o artigo 2.º, alínea b) 
do Tratado CEEA. Fixa os níveis máximos tolerados de contaminação radioactiva dos 
géneros alimentícios e alimentos para animais e determina que a Comissão adopte, em caso 
de acidente nuclear ou qualquer outro caso de emergência radiológica, sempre que as 
circunstâncias assim o exigirem, um regulamento que torne aplicáveis esses níveis máximos 
tolerados. Visto que a finalidade do regulamento é proteger a população dos perigos 
decorrentes de géneros alimentícios e de alimentos para animais sujeitos a contaminação 
radioactiva, foi possível a sua adopção com base no artigo 31.º do Tratado CEEA."2 Nesse 
processo, foi solicitado ao Tribunal que decidisse se o artigo 100.º-A3 do Tratado CEE não 
teria sido a base jurídica mais adequada, ao que o Tribunal respondeu: "O facto de [o 
regulamento] também prever a proibição de comercialização de géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais com um nível de contaminação radioactiva superior aos níveis 
máximos tolerados não implica o recurso simultâneo ao artigo 100.º-A do Tratado CEE. De 
facto, tendo em conta que a proibição é apenas uma condição para a eficácia da aplicação 
dos níveis máximos tolerados, o regulamento tem apenas o efeito acessório de harmonizar as 
condições da livre circulação de bens na Comunidade ao evitar a adopção de medidas 
unilaterais pelos diferentes Estados-Membros." Declarou ainda o Tribunal: "Constata-se, pelo 
contrário, que a finalidade dos artigos citados é assegurar uma protecção coerente e eficaz 
da saúde da população contra os perigos resultantes das radiações ionizantes, 
independentemente da sua origem e das categorias de pessoas expostas a essas radiações". 

                                               
1 Artigo 1.º, n.º 1, da proposta.
2 C-70/88, Parlamento Europeu contra Conselho, Colect. 1991, p. I-4529. 
3 Processo de aproximação das legislações no mercado interno (actual artigo 114.º do TFUE).
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O Tribunal voltou a fazer referência a este acórdão no acórdão do processo C-29/99 
Comissão/Conselho1 para salientar que "o Tribunal de Justiça recusou acolher a 
interpretação restritiva dos artigos 30.° e seguintes do Tratado CEEA proposta pelo 
Parlamento. Entendeu que os referidos artigos tinham por objectivo assegurar uma 
protecção sanitária coerente e eficaz da população contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes, «independentemente da sua fonte»."

O Tribunal salientou ainda que a interpretação "deve fazer-se à luz do objectivo, enunciado no 
preâmbulo do Tratado CEEA, que consiste «em estabelecer as condições de segurança 
necessárias à eliminação dos perigos que possam advir para a vida e saúde das 
populações»"2.

Aparentemente, os artigos 30.º e seguintes do Tratado CEEA proporcionam uma base jurídica 
autónoma para o estabelecimento de normas de base relativas à segurança que visam a 
protecção sanitária da população (saúde pública) contra os perigos resultantes das radiações 
ionizantes e, em particular, permitem a adopção de níveis máximos tolerados de 
contaminação. 

No entanto, tendo em conta que o artigo 168.º do TFUE visa especificamente a saúde pública 
e estipula que na definição e execução de todas as políticas e acções da União Europeia seja 
assegurado um elevado nível de protecção da saúde, é legítimo sustentar que seja utilizado 
como base jurídica para a adopção da medida em causa. No seu parecer de 18 de Novembro 
de 2010, o Serviço Jurídico do Parlamento desenvolve vários argumentos sobre esta matéria 
antes de concluir a favor do artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE.

Em primeiro lugar, o facto de o Tribunal ter rejeitado pretensões anteriores que defendiam 
uma base jurídica relativa ao mercado interno e ter confirmado o artigo 31.º CEEA como 
única base jurídica válida não exclui uma nova abordagem do Tribunal. Na realidade, a base 
jurídica referida na alteração apresentada pelo relator não existia à data da decisão do 
processo C-70/88. O artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE foi introduzido pelo Tratado de 
Maastricht em 19923.

Em segundo lugar, importa relembrar que a simples ocorrência de um acidente ou emergência 
nuclear não implica automaticamente uma base jurídica no Tratado CEEA. Nessa base, o 
Tribunal adoptou a seguinte decisão no processo C-62/884 sobre o Regulamento n.º 3955/875: 
"Não se pode excluir o recurso ao artigo 113.º [actual artigo 207.º TFUE] como base 
jurídica para o regulamento contestado pelo facto de os artigos 30.º e seguintes do Tratado 
CEEA fixarem regras específicas para as normas de base relativas à protecção sanitária da 
população contra os perigos resultantes das radiações ionizantes. As referidas disposições, 

                                               
1 C-29/99 Comissão contra Conselho, Colect. 2002, p. I-11282, n.º 80.
2 Idem, n.º 75.
3 À data, era o artigo 129.º, n.º 4, alínea b), do Tratado CE, alterado pelo Tratado de Amesterdão e renumerado 
artigo 152.º, n.º 4, alínea b), TCE.
4 Processo C-62/88, Grécia contra Conselho, Colect. 1990, p. I-1527, n.°s 16 a 18.
5 Regulamento (CEE) n.º 3955/87 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1987, relativo às condições de 
importação de produtos agrícolas originários de países terceiros na sequência do acidente ocorrido na central 
nuclear de Chernobyl, JO L 146 de 30.12.1987, p. 14.
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que constam de um capítulo intitulado «A protecção sanitária», incluído no segundo título do 
Tratado CEEA designado «Disposições que favorecem o progresso no domínio da energia 
nuclear», destinam-se a garantir a protecção da saúde pública no sector nuclear. Não têm 
como finalidade regulamentar o comércio entre a Comunidade e países terceiros." 

Em terceiro lugar, a própria proposta faz referência, no considerando 5, à adopção de uma 
série de medidas "destinadas a garantir que determinados produtos agrícolas sejam 
unicamente introduzidos na União em conformidade com preceitos comuns que 
salvaguardem a saúde da população". Entre as medidas referidas incluem-se os 
Regulamentos (CEE) n.º 1707/861, (CEE) n.º 3020/862 e (CEE) n.º 3955/87 do Conselho. 
Estes actos legislativos confirmam que a resposta jurídica a um acidente nuclear não exige 
necessariamente um acto baseado no Tratado CEEA.

Por último, o artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE pode efectivamente constituir uma base 
jurídica adequada para a proposta. O referido artigo estipula que as medidas adoptadas 
"tenham directamente por objectivo a protecção da saúde pública", o que é manifestamente 
verdade no caso da presente proposta, que "fixa os níveis máximos tolerados de contaminação 
(…) dos géneros alimentícios e alimentos para animais"3. Outro argumento a favor desta 
posição é o artigo 6.º, segundo o qual apenas os géneros alimentícios ou os alimentos para 
animais cuja contaminação não ultrapasse os níveis máximos tolerados fixados no 
regulamento podem ser comercializados. As definições de géneros alimentícios e alimentos 
para animais constantes do artigo 1.º, n.º 2, da proposta ("produtos apropriados para consumo 
humano quer imediato quer após transformação" e "produtos exclusivamente apropriados 
para a alimentação dos animais", respectivamente) sublinham a finalidade da proposta. 
Segue-se uma lista de alguns actos legislativos adoptados ao abrigo do artigo 168.º, n.º 4, 
alínea b), do TFUE: 

 Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Outubro de 2009, que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e 
produtos derivados não destinados ao consumo humano e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002 (regulamento relativo aos subprodutos animais)4,

 Regulamento (CE) n.° 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Janeiro de 2005, que estabelece requisitos de higiene dos alimentos para animais5,

 Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Fevereiro de 2005, relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e 
à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal 
ou animal, e que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho6,

                                               
1 Regulamento (CEE) n.º 1707/86 do Conselho, de 30 de Maio de 1986, relativo às condições de importação de 
produtos agrícolas originários de países terceiros na sequência do acidente ocorrido na central nuclear de 
Chernobyl, JO L 14 de 31.05.1986, p. 88. Este regulamento faz referência ao Tratado CEE, mas não contém 
referências a artigos específicos do Tratado.
2  Regulamento (CEE) n.° 3020/86 do Conselho, de 30 de Setembro de 1986, que prorroga o Regulamento (CEE) 
n.° 1707/86 relativo às condições de importação de produtos agrícolas originários de países terceiros na 
sequência do acidente ocorrido na central nuclear de Chernobyl, JO L 280 de 1.10.1986, p. 79. Este regulamento 
faz referência ao Tratado CEE, mas não contém referências a artigos específicos do Tratado. 
3 Ver processos apensos C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e outros, Colect. 2005, p. I-10423.
4 JO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
5 JO L 35 de 8.2.2005, p. 1.
6 JO L 70 de 16.3.2005, p. 1. 
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 Regulamento (CE) n.º 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril 
de 2004, que estabelece regras específicas de organização dos controlos oficiais de 
produtos de origem animal destinados ao consumo humano1.

Conclui-se, portanto, que a proposta pode ser considerada uma medida no domínio veterinário 
e/ou fitossanitário que tem directamente por objectivo a protecção da saúde pública.

IV - Conclusão e recomendação

Em função da análise atrás descrita, pode concluir-se que o facto de o Tribunal ter 
considerado, antes da introdução do artigo 168.º do TFUE em 1992, que o artigo 31.º CEEA 
seria a base jurídica adequada para o regulamento ora proposto para reformulação não 
constitui um argumento determinante para excluir o recurso ao artigo 168.º, n.º 4, alínea b), 
que não existia à data e que visa a protecção da saúde pública, como base jurídica.

Assim sendo, na sua reunião de 22 de Novembro de 2010, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
decidiu, por unanimidade2, recomendar que a proposta se baseie no artigo 168.º, n.º 4, alínea 
b), do TFUE.

Atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 JO L 139 de 30.4.2004, p. 206.
2 Encontravam-se presentes na votação final os seguintes deputados: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Luigi 
Berlinguer (vice-presidente), Raffaele Baldassarre (vice-presidente), Evelyn Regner (vice-presidente), Sebastian 
Valentin Bodu (vice-presidente), Eva Lichtenberger (relatora), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.


