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Exm.º Senhor
Deputado Miroslav Ouzký
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 aos aditivos alimentares (COM(2006)0428 –
C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))1

Senhor Presidente

Por carta de 28 de Fevereiro de 2007, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no nº 2 do artigo 35º do Regimento, que esta analisasse a validade e a 
pertinência da base jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe.

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada na sua reunião de 20 de Março de 
2007.

A relatora da comissão competente quanto à matéria de fundo, Deputada Westlund, propõe a 
alteração da base jurídica da proposta, aditando ao artigo 95º o artigo 175º do Tratado CE.

Base jurídica

Todos os actos comunitários devem alicerçar-se numa base jurídica prevista no Tratado (ou 
noutro acto jurídico cuja execução constitua o seu objecto). A base jurídica define a 
competência comunitária em razão da matéria e especifica o modo do seu exercício, 
designadamente os instrumentos legislativos que podem ser utilizados e o processo de 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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decisão.

Atendendo às consequências da base jurídica, a sua escolha é de importância essencial, 
particularmente para o Parlamento, porquanto determina a palavra que o Parlamento tem a 
dizer, quando a tem, no processo legislativo. 

Segundo o Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica não é subjectiva mas deve "fundar-
se em elementos objectivos, susceptíveis de controlo jurisdicional"1, tais como a finalidade e 
o conteúdo da medida em questão2. Além disso, o objecto principal da medida em questão 
deverá ser o factor decisivo.3  

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, um artigo geral do Tratado constitui uma 
base jurídica suficiente mesmo que a medida em questão vise também, acessoriamente, um 
objectivo de um artigo específico do Tratado4.

Todavia, caso se considere que os objectivos de protecção da saúde humana e a realização e 
funcionamento do mercado interno se encontram intrinsecamente ligados sem que qualquer 
deles seja secundário e indirecto relativamente aos demais, pode considerar-se que as duas 
bases jurídicas teriam de ser utilizadas, na medida em que, quer no artigo 95º, quer no nº 1 do 
artigo 175º está previsto o mesmo processo de decisão (co-decisão).5

A comissão competente quanto à matéria de fundo propõe que o artigo 175º 6 a par do artigo 
95º 7 do Tratado CE seja utilizado como base jurídica para a proposta de regulamento. No nº 1 

  
1 Processo 45/86 Comissão v. Conselho [1987] CJ 1439, nº 5.
2 Processo C-300/89 Comissão v. Conselho [1991] CJ I-287, nº 10.
3 Processo C-377/98 Países Baixos v. Parlamento Europeu e Conselho [2001] CJ I-7079, nº 27.
4 Processo C-377/98 Países Baixos v. Parlamento Europeu e Conselho [2001] CJ I-7079, nºs 27-28; Processo C-
491/01 British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002] CJ I-11453, nºs 93-94.
5 Processo C-165/87 Comissão v. Conselho [1988] CJ 5545, nº 11.
6 Nº 1 do artigo 175º
1. O Conselho, deliberando nos termos do artigo 251.o e após consulta ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Regiões, adoptará as acções a empreender pela Comunidade para realizar os objectivos previstos no 
artigo 174.o.
7 Artigo 95º
1. Em derrogação do artigo 94.o e salvo disposição em contrário do presente Tratado, aplicam-se as disposições 
seguintes à realização dos objectivos enunciados no artigo 14.o. O Conselho, deliberando de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 251.o, 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 n.o 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 n.o 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 30.o 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 n.o 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 
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do artigo 175º são referidos os objectivos do artigo 174º1, nomeadamente

- preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente,
- proteger a saúde humana,
- utilizar os recursos naturais de forma prudente e racional,
- promover medidas a nível internacional para fazer face a problemas ambientais à escala 

regional ou mundial.

Objectivo e conteúdo da proposta de regulamento e a apreciação da sua base jurídica

O artigo 1º da proposta de regulamento prevê o seguinte: “O presente regulamento estabelece 
normas relativas aos aditivos utilizados nos géneros alimentícios, com o objectivo de 
assegurar o funcionamento eficaz do mercado interno, bem como um elevado nível de 
protecção da saúde humana e dos consumidores.

Para o efeito, o regulamento prevê: 

a) Listas comunitárias de aditivos alimentares aprovados;
b) Condições de utilização de aditivos alimentares nos géneros alimentícios, em 

aditivos alimentares e em enzimas alimentares;
c) Normas relativas à rotulagem dos aditivos alimentares comercializados enquanto tal.”

    
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 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 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 n.o 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.
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 226.o e 227.o, 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 30.o, medidas provisórias sujeitas a um processo comunitário de controlo
1  Nº 1 do artigo 174º
1.  A política da Comunidade no domínio do ambiente contribuirá para a prossecução dos seguintes objectivos:
-  a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade do ambiente,
- a protecção 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.
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Os considerandos 1 a 22 têm a seguinte redacção:

(1) A livre circulação de géneros alimentícios seguros e sãos constitui um aspecto 
essencial do mercado interno, contribuindo significativamente para a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos e para os seus interesses sociais e económicos.

(2) Na realização das políticas comunitárias, deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da vida e da saúde humanas.

(3) O presente regulamento substitui as anteriores directivas e decisões relativas aos 
aditivos alimentares para utilização em alimentos, com vista a assegurar o 
funcionamento eficaz do mercado interno, assim como um elevado nível de protecção 
da saúde humana e dos interesses do consumidor, através de procedimentos exaustivos 
e simplificados.

(4) O presente regulamento harmoniza a utilização de aditivos alimentares em géneros 
alimentícios na Comunidade. Isto inclui a utilização de aditivos alimentares em 
alimentos abarcados pela Directiva 89/398/CEE do Conselho, de 3 de Maio de 1989, 
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação especial e, bem assim, a utilização de 
determinados corantes alimentares na marcação de salubridade de carne e na 
decoração e carimbagem de ovos. O presente diploma também harmoniza a utilização 
de aditivos alimentares em aditivos alimentares e enzimas alimentares, garantindo, 
assim, a sua segurança e qualidade e facilitando a sua armazenagem e utilização. A 
última categoria não foi anteriormente regulamentada a nível comunitário.

(5) Entende-se por aditivo alimentar qualquer substância não consumida habitualmente 
como alimento em si mesma mas acrescentada a um alimento para atingir determinado 
objectivo tecnológico, como, por exemplo, a conservação do alimento. Contudo, não 
se deve considerar determinada substância um aditivo alimentar quando o objectivo 
perseguido pela sua utilização for o de conferir um determinado aroma e/ou sabor. 
Além disso, as substâncias consideradas alimentos que podem ser utilizadas com um 
objectivo tecnológico, tais como o cloreto de sódio ou o açafrão para conferir cor, 
assim como as enzimas alimentares, não devem, tão pouco, ser abrangidas pelo âmbito 
do presente regulamento. Por último, no que diz respeito às enzimas alimentares, estas 
são abrangidas pelo Regulamento (CE) n.º … [relativo às enzimas alimentares], que 
exclui a aplicação do presente regulamento.

(6) As substâncias não consumidas como alimento em si mesmas, mas utilizadas 
deliberadamente na transformação de alimentos, que subsistem no alimento final 
apenas sob forma de resíduo e que não produzem um efeito tecnológico no produto 
final (adjuvantes tecnológicos) não devem ser abrangidas pelo presente regulamento.

(7) Os aditivos alimentares devem ser aprovados e utilizados unicamente se preencherem 
os critérios definidos no presente regulamento. Os aditivos alimentares devem ser de 
utilização segura, tecnologicamente necessária, não-enganosa e vantajosa para o 
consumidor. 

(8) Os aditivos alimentares devem estar sempre em conformidade com as especificações 
aprovadas. A especificação deve incluir informações de molde a identificar 
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adequadamente o aditivo alimentar, incluindo a sua origem, e descrever os critérios de 
pureza aceitáveis. As especificações previamente elaboradas em intenção dos aditivos 
alimentares incluídas na Directiva 95/31/CE da Comissão, de 5 de Julho de 1995, que 
estabelece os critérios de pureza específicos dos edulcorantes que podem ser utilizados 
nos géneros alimentícios, na Directiva 95/45/CE da Comissão, de 26 de Julho de 1995, 
que estabelece os critérios de pureza específicos dos corantes que podem ser utilizados 
nos géneros alimentícios e na Directiva 96/77/CE da Comissão, de 2 de Dezembro de 
1996, que estabelece os critérios de pureza específicos dos aditivos alimentares com 
excepção dos corantes e dos edulcorantes devem ser mantidas até os aditivos 
correspondentes serem registados nos anexos do presente regulamento. Nessa altura, 
as especificações relativas a tais aditivos devem ser estabelecidas num regulamento. 
Essas especificações devem dizer directamente respeito aos aditivos incluídos nas 
listas comunitárias constantes dos anexos do presente regulamento. Contudo, tendo em 
conta o carácter e o conteúdo complexos das mesmas especificações, e por motivos de 
clareza, não devem ser integradas enquanto tal nessas listas comunitárias, e sim 
estabelecidas num ou em mais regulamentos em separado.

(9) Alguns aditivos alimentares são autorizados para utilizações específicas relativas a 
determinadas práticas e tratamentos enológicos autorizados. A utilização de tais 
aditivos alimentares deve estar em conformidade com o presente regulamento e com 
as disposições específicas estabelecidas na legislação comunitária pertinente. 

(10) A fim de assegurar uniformidade, a avaliação do risco e a aprovação dos aditivos 
alimentares devem ser efectuadas em conformidade com o procedimento estabelecido 
no Regulamento (CE) n.º [...] que estabelece um procedimento de autorização 
uniforme aplicável a aditivos, enzimas e aromas alimentares. 

(11) Nos termos do Regulamento (CE) n.° 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, a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (“Autoridade”) deve ser 
consultada sobre matérias susceptíveis de afectar a saúde pública.

(12) Antes de ser aprovado em conformidade com o presente regulamento, um aditivo 
alimentar abrangido pelo âmbito do Regulamento (CE) n.° 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativo a géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente modificados, deve estar autorizado em 
conformidade com aquele regulamento.

(13) Um aditivo alimentar que já tenha sido aprovado em conformidade com o presente 
regulamento e que seja preparado através de métodos de produção ou com 
matérias-primas significativamente diferentes dos incluídos na avaliação do risco da 
Autoridade, ou diferente dos abarcados pelas especificações estabelecidas, deve ser 
apresentado à Autoridade, para que esta realize uma avaliação que incida
especialmente nas especificações. Por métodos de produção ou matérias-primas 
significativamente diferentes entende-se, por exemplo, uma alteração do método de 
produção, passando da extracção de vegetais para a produção por fermentação usando 
um microrganismo, ou ainda, modificando geneticamente o microrganismo original.
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(14) Os aditivos alimentares devem ser mantidos sob observação permanente e ser 
novamente avaliados sempre que for necessário, tendo em conta as variações das 
condições de utilização e quaisquer novos dados científicos.

(15) Os Estados-Membros que tiverem conservado proibições relativas à utilização de 
determinados aditivos em determinados alimentos específicos considerados 
tradicionais produzidos no seu território devem ser autorizados a continuar a aplicar 
essas proibições. Além disso, no que diz respeito aos produtos como o “Feta” ou o 
“Salame cacciatore”, o presente regulamento aplica-se sem prejuízo de regras mais 
restritas ligadas à utilização de determinadas denominações, em conformidade com o 
Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à 
protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos 
agrícolas e dos géneros alimentícios e com o Regulamento (CEE) n.º 2082/92 do 
Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo aos certificados de especificidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. 

(16) Os aditivos alimentares permanecem sujeitos às obrigações gerais de rotulagem 
previstas na Directiva 2001/13/CE e, consoante o caso, aos Regulamentos (CE) 
n.º 1829/2003 e (CE) n.º 1830/2003. Além disso, o presente regulamento deve 
estabelecer disposições específicas aplicáveis à rotulagem de aditivos alimentares 
vendidos enquanto tal ao fabricante ou ao consumidor final.

(17) As medidas necessárias à execução do presente regulamento devem ser aprovadas em 
conformidade com o disposto na 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. 

(18) A fim de desenvolver e actualizar a legislação comunitária relativa aos aditivos 
alimentares de forma eficaz e equilibrada, é necessário coligir dados, partilhar 
informações e coordenar as tarefas desenvolvidas pelos Estados-Membros. Para esse 
efeito, pode revelar-se útil realizar estudos sobre questões específicas tendo em vista a 
facilitação do processo de tomada de decisões. É adequado que a Comunidade possa 
financiar esses estudos no âmbito do seu procedimento orçamental. O financiamento 
destas medidas está coberto pelo Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos 
alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao 
bem estar dos animais, pelo que este regulamento constitui também a base jurídica 
para o financiamento das referidas medidas.

(19) A fim de controlar o cumprimento do presente regulamento, os Estados-Membros 
devem realizar controlos oficiais em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004. 
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(20) Atendendo a que o objectivo da acção proposta, a saber, o estabelecimento de normas 
comunitárias relativas aos aditivos alimentares, não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros e pode, pois, por razões de unidade do mercado e de elevado 
nível de protecção dos consumidores, ser mais bem alcançado ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas, em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado. De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, mencionado no referido artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aqueles objectivos.

(21) Na sequência da aprovação do presente regulamento, a Comissão, assistida pelo 
Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, deve analisar todas as 
autorizações em vigor à luz de critérios, além do da segurança, como, por exemplo, 
dose diária admissível, necessidade do ponto de vista tecnológico e potencial de 
indução em erro do consumidor. Todos os aditivos alimentares que devem continuar a 
ser autorizados na Comunidade devem ser transferidos para as listas comunitárias 
constantes dos anexos II e III do presente regulamento. O anexo III do presente 
regulamento deve ser completado com os demais aditivos alimentares utilizados em 
aditivos e em enzimas alimentares e respectivas condições de utilização, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º [...] que estabelece um procedimento de 
autorização uniforme aplicável a aditivos, enzimas e aromas alimentares. Para permitir 
um período transitório adequado, não devem aplicar-se, até [1.1.2011], as disposições 
constantes do anexo III, à excepção das disposições relativas aos agentes de transporte 
referentes aos aditivos alimentares.

(22) Sem prejuízo do resultado dessa análise, decorrido um ano da aprovação do presente 
regulamento, a Comissão deve instaurar um programa de avaliação para que a 
Autoridade reavalie a segurança dos aditivos alimentares que já tiverem sido 
aprovados na Comunidade. Esse programa deve definir as necessidades e a ordem de 
prioridades à luz das quais os aditivos alimentares aprovados serão analisados.

A Comissão sintetiza o conteúdo da proposta de regulamento da seguinte forma:

Criação de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos aditivos 
alimentares que determina os princípios que regulam a utilização de aditivos alimentares e 
estabelece a lista positiva das substâncias que podem ser utilizadas enquanto aditivos 
alimentares.

Revogação da Directiva 89/107/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos aditivos que podem ser utilizados nos géneros destinados à 
alimentação humana, das Directivas do Parlamento Europeu e do Conselho 94/35/CE, relativa 
aos edulcorantes para utilização nos géneros alimentares, 94/36/CE, relativa aos corantes para 
utilização nos géneros alimentícios e 95/2/CE, relativa aos aditivos alimentares com excepção 
dos corantes e dos edulcorantes e da Decisão n.º 292/97/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à manutenção de disposições legislativas nacionais respeitantes à proibição 
de utilizar certos aditivos na produção de determinados géneros alimentícios específicos.

Recorde-se que a exposição de motivos da Comissão não aduz qualquer justificação para 
recorrer exclusivamente ao artigo 95º enquanto base jurídica.

Apreciação
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Face às disposições da proposta de regulamento e, em particular, aos considerando atrás 
expostos, considera-se que os objectivos de protecção da saúde humana e a criação e 
funcionamento do mercado interno se encontram intrinsecamente ligados, sem que um seja 
secundário e indirecto em relação ao outro. A proposta visa quer a protecção da saúde 
humana, quer o funcionamento do mercado interno. Assim sendo, considera-se que a base 
jurídica deveria ser o artigo 95º, a par do artigo 175º do Tratado CE.

Conclusão

Assim sendo, na sua reunião de 20 Março 2007, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, 
por unanimidade1, recomendar que a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos aditivos alimentares seja o artigo 95º e o artigo 175º do 
Tratado CE.

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

Giuseppe Gargani

  
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final os seguintes deputados: Giuseppe Gargani
(presidente), Cristian Dumitrescu (vice-presidente), Rainer Wieland (vice-presidente), Francesco Enrico Speroni
(vice-presidente), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-
Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio 
Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, 
Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka.


