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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

12.12.2006

Exm.º Senhor
Deputado Karl-Heinz Florenz
Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da 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))1

Senhor Presidente,

Por carta de 4 de Outubro de 2006, solicitou V. Ex.ª que a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 35º do Regimento, analisasse a validade e a pertinência 
da base jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe, salientando que a comissão a 
que V. Ex.ª preside havia adoptado uma alteração que modifica a base jurídica do projecto de 
regulamento, de modo a aditar ao 95º artigo, presente base jurídica, o artigo 37º do Tratado 
CE. 

A comissão apreciou a questão acima referida nos termos do nº 3 do artigo 35º na sua reunião 
de 11 de Dezembro de 2006. 

Disposições relevantes do Tratado CE 

Artigo 95º
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1. Em derrogação do artigo 94º e salvo disposição em contrário do presente Tratado, 
aplicam-se as disposições seguintes à realização dos objectivos enunciados no artigo 14º. O 
Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo 251º, e após consulta 
do Comité Económico e Social, adopta as medidas relativas à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objecto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

2. O nº 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação das pessoas e 
às relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores assalariados.

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no nº 1 em matéria de saúde, de segurança, 
de protecção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear-se-á num nível de protecção
elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em dados científicos. 
No âmbito das respectivas competências, o Parlamento Europeu e o Conselho procurarão 
igualmente alcançar esse objectivo.

4. Se, após adopção de uma medida de harmonização pelo Conselho ou pela Comissão, 
um Estado-Membro considerar necessário manter disposições nacionais justificadas por 
exigências importantes a que se refere o artigo 30º ou relativas à protecção 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 nº 4, se, após a adopção de uma medida de 
harmonização pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 
adoptar disposições nacionais baseadas em novas provas científicas relacionadas com a 
protecção do meio de trabalho ou do ambiente, ou motivadas por qualquer problema 
específico desse Estado-Membro, que tenha surgido após a adopção da referida medida de 
harmonização, notificará a Comissão das disposições previstas, bem como dos motivos da sua 
adopção.

6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem os nº 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 nº 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 respectivo 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 nº 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou adoptar 
disposições nacionais derrogatórias de uma medida de harmonização, a Comissão ponderará
imediatamente se deve propor uma adaptação dessa medida.
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8. Sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de saúde 
pública num domínio que tenha sido previamente objecto de medidas de harmonização, 
informará do facto a Comissão, que ponderará imediatamente se deve propor ao Conselho 
medidas adequadas.

9. Em derrogação do disposto nos artigos 226º e 227º, a Comissão ou qualquer Estado-
Membro pode recorrer directamente ao Tribunal de Justiça, se considerar que outro Estado-
Membro utiliza de forma abusiva os poderes previstos no presente artigo.

10. As medidas de harmonização acima referidas compreenderão, nos casos adequados, 
uma cláusula de salvaguarda que autorize os Estados-Membros a tomarem, por uma ou mais 
razões não económicas previstas no artigo 30º, medidas provisórias sujeitas a um processo 
comunitário de controlo.

Artigo 37º
1. A fim de traçar as linhas directrizes de uma política agrícola comum, a Comissão 
convocará, logo após a entrada em vigor do presente Tratado, uma conferência dos Estados-
Membros para proceder à comparação das suas políticas agrícolas, efectuando, 
nomeadamente, o balanço dos seus recursos e necessidades.

2. A Comissão, tomando em consideração os trabalhos da conferência prevista no nº 1, 
após consulta do Comité Económico e Social, apresentará, no prazo de dois anos a contar da 
data da entrada em vigor do presente Tratado, 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 nº 1 do artigo 34º e a execução das medidas 
especificadas no presente título.

Tais propostas devem ter em conta a interdependência das questões agrícolas mencionadas no 
presente título.

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, deliberando 
por maioria qualificada, adoptará regulamentos ou directivas, ou tomará decisões, sem prejuízo 
das recomendações que possa formular.

3. O Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode substituir, nas condições 
previstas no número anterior, as organizações nacionais de mercado pela organização comum 
prevista no nº 1 do artigo 34º:

a)   Se a organização comum oferecer aos Estados-Membros, que sejam contrários a esta 
medida e que disponham eles próprios de uma organização nacional para a produção em causa, 
garantias equivalentes quanto ao emprego e ao nível de vida dos produtores interessados, 
tomando em consideração o ritmo das adaptações possíveis e das especializações necessárias; e

b)    Se essa organização assegurar às trocas comerciais na Comunidade condições análogas às 
que existem num mercado nacional.
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4.   Se for criada uma organização comum para certas matérias-primas, sem que exista ainda 
uma organização comum para os correspondentes produtos transformados, essas matérias-
primas, quando utilizadas em produtos transformados destinados à exportação para países 
terceiros, podem ser importadas do exterior da Comunidade. 

Conteúdo do projecto de regulamento 

A Comissão adoptou a presente proposta a fim de actualizar a legislação comunitária sobre 
bebidas espirituosas. O regulamento proposto procura em particular: 

aumentar a aplicabilidade, legibilidade e clareza do regulamento baseado na actual •
legislação sobre bebidas espirituosas;
reunir os dois regulamentos relativos a bebidas espirituosas num único regulamento;•
introduzir uma política bem definida para as bebidas espirituosas com base nas três •
categorias de produtos assentes nas actuais definições dos produtos;
introduzir flexibilidade mediante a deslocação da competência para alterar os anexos do •
actual processo de co-decisão do Parlamento Europeu e do Conselho para a Comissão, 
apoiada pelo Comité de Gestão para as Bebidas Espirituosas;
adaptar os regulamentos a novos requisitos técnicos;•
adaptar os regulamentos aos requisitos da OMC, incluindo o TRIP;•
definir critérios de orientação para o reconhecimento das novas indicações geográficas.•

O regulamento proposto consiste em quatro capítulos e três anexos: 

O capítulo I, "Definição de bebidas espirituosas", estabelece a definição e a classificação 
principais de bebidas espirituosas.

Estabelecem se três categorias de bebidas espirituosas:
– «aguardentes»: um grupo exclusivo de bebidas espirituosas que inclui apenas a forma 
mais pura do produto, que não contém álcool etílico de origem agrícola e admite unicamente 
aromatizantes naturais; por exemplo, rum, whisky e brandy.
– «bebidas espirituosas especiais»: um grupo distinto de bebidas espirituosas que podem 
conter álcool etílico de origem agrícola e aromatizantes idênticos aos naturais, embora apenas 
numa forma bem definida e limitada; por exemplo, gin, vodka e licor.
– «outras bebidas espirituosas»: um grupo aberto de produtos que podem conter álcool 
etílico de origem agrícola, assim como aromatizantes, edulcorantes e outras substâncias.

O capítulo II trata de particularidades de designação, apresentação e rotulagem de bebidas 
espirituosas.

O projecto de regulamento estabelece um sistema coerente baseado em hábitos tradicionais e 
nas categorias estabelecidas. Visa proporcionar uma informação clara ao consumidor sobre a 
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natureza do produto e obriga o produtor a prestar todas as informações necessárias para evitar 
que o consumidor seja induzido em erro.

O capítulo III estabelece as normas relativas às indicações geográficas com base nas 
obrigações internacionais da Comunidade Europeia.

As indicações geográficas actualmente constantes da lista do anexo II do Regulamento (CEE) 
nº 1576/89 são retomadas no presente regulamento, incluindo as indicações geográficas 
actualmente reguladas pelo Regulamento (CEE) nº 1576/89, como Grappa, Korn, Pacharan e 
Ouzo. Contudo, para ter em conta a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça, o 
regulamento dispõe que as fichas técnicas relativas a estas indicações sejam publicadas no 
prazo de sete anos a contar da sua entrada em vigor.

Os critérios estabelecidos no Acordo TRIP são reflectidos no novo regulamento e servirão de 
base para a introdução de novas indicações geográficas no anexo III do regulamento.

O capítulo III remete igualmente para o anexo III, que contém a lista das indicações 
geográficas reconhecidas.

O capítulo IV encerra o projecto de regulamento com medidas gerais, transitórias e finais.

O anexo I contém as definições técnicas para a produção de bebidas espirituosas.

O anexo II contém a indicação das bebidas espirituosas classificadas nas categorias 
estabelecidas pelo regulamento. Aí se enumeram as características dos produtos de forma 
sistemática e coerente.

O anexo III contém a lista das indicações geográficas, como acima indicado.

O problema 

A carta do presidente da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural refere ter sido 
adoptada uma alteração em comissão que modifica a base jurídica, de modo a incluir o artigo 
37º do Tratado. Tal reflecte a importância das bebidas espirituosas como produto agrícola e o 
facto de o regulamento anterior relativo ao mesmo assunto se ter baseado nos artigos 43º e 
100º do Tratado CEE. 

Avaliação 

O Tribunal de Justiça tem de forma consistente insistido que, no contexto da organização das 
competências da Comunidade, a escolha da base jurídica de um acto deve assentar em 
elementos objectivos susceptíveis de fiscalização jurisdicional. Entre esses elementos figuram, 
designadamente, a finalidade e o conteúdo do acto2. 
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2 Processo C-155/91 Comissão das Comunidades Europeias contra Conselho das Comunidades Europeias
[1993] Colect. I-939, nº 7.
3 Processos apensos C-164/97 e C-165/97 Parlamento Europeu contra Conselho da União Europeia [1999] 
Colect., p. I-1689, nº 14

Depreende-se das disposições da proposta de regulamento que o mesmo visa principalmente 
esclarecer as normas aplicáveis à definição, designação, apresentação e rotulagem de bebidas 
espirituosas, tendo em vista melhorar a aplicabilidade e legibilidade da legislação existente e a 
introdução de uma política bem fundamentada para bebidas espirituosas.

Contudo, é claro que uma tal legislação também afecta a agricultura, uma vez que o 
regulamento proposto estabelece que o álcool etílico utilizado na produção de bebidas 
espirituosas deve ser, exclusivamente, de origem agrícola. 

Por conseguinte, há que determinar se o artigo 37º do Tratado CE pode ser inserido como 
base jurídica adicional. Em particular, cabe, para determinar a base jurídica adequada, verificar 
se as medidas em causa se relacionam a título principal com um domínio de acção, tendo os 
efeitos nas outras políticas natureza meramente acessória, ou se ambos os aspectos são 
igualmente essenciais. Na primeira hipótese, é suficiente o recurso a uma única base jurídica; 
na segunda, a instituição está obrigada a adoptar o acto com base nas duas disposições em que 
se funda a sua competência. Esta base jurídica dupla não é, contudo, possível quando exista 
incompatibilidade entre os procedimentos previstos por cada uma das bases jurídicas3. 

No caso vertente, os procedimentos para a adopção de um acto resultante dos artigos 37º e 
95º do Tratado CE não são incompatíveis, na medida em que estabelecem que o Conselho 
deve deliberar por maioria qualificada. Contudo, o artigo 37º prevê o processo de consulta e o 
artigo 95º, o de co-decisão. O facto de a legislação anterior sobre esta matéria se basear numa 
combinação semelhante de artigos do Tratado não constitui um precedente vinculatório, 
sobretudo na ausência de qualquer decisão do Tribunal de Justiça sobre essa base jurídica 
combinada. 

Contudo, neste contexto, o artigo 37º do Tratado CE não pode servir de base jurídica para o 
acto proposto pelas seguintes razões:

Antes de mais, as disposições do artigo 37º referem-se exclusivamente aos produtos constantes 
do Anexo I ao Tratado CE, que exclui "aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas", ou 
seja, o objecto da presente proposta. 

Em segundo lugar, embora as medidas contidas no projecto de regulamento sejam passíveis de 
ter consequências positivas na produção e comercialização de álcool etílico, afigura-se que tais 
consequências indirectas são acessórias relativamente ao objectivo primordial, que consiste na 
melhoria da legislação existente sobre bebidas espirituosas, de modo a assegurar o 
funcionamento apropriado do mercado interno. 

Por último, o facto de o Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho se basear nos artigos 95º
e 37º do Tratado CE não tem qualquer pertinência para a escolha da base jurídica adequada 
para a presente proposta de regulamento. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de 
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4 Processo C-187/93 Parlamento Europeu contra Conselho da Uniao Europeia Colect. I-02857, nº 28 
5 Encontravam-se presentes no momento da votação Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vice-
presidente), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, 
Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner e Jaroslav Zvěřina.

Justiça, a escolha da base jurídica de um acto deve assentar na finalidade e no conteúdo do 
acto em causa e não nos objectivos atingidos por actos anteriores relativos ao mesmo assunto4.

Conclusões 

Há que concluir que o regulamento proposto se deve basear no artigo 95º do Tratado CE, uma 
vez que as condições que justificam a inserção do artigo 37º do Tratado CE como base jurídica 
adicional não se encontram preenchidas. 

Assim sendo, na sua reunião de 11 Dezembro 2006, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
decidiu, por unanimidade5, recomendar que a proposta de regulamento se baseie unicamente 
no artigo 95º do Tratado CE. 

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

Giuseppe Gargani
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