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Objeto: Parecer fundamentado da Câmara dos Deputados da Roménia sobre a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros 
no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do tabaco e
produtos afins
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado da Câmara dos Deputados da 
Roménia relativo à proposta em referência.
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ANEXO

PARECER FUNDAMENTADO 

que estabelece o incumprimento do princípio da subsidiariedade pela

proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que 

respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do tabaco e produtos afins 
COM(2012)788

Tendo em conta o Tratado de Lisboa e, nomeadamente, os artigos 5.º e 12.º do TUE, e os 
Protocolos n.ºs 1 e 2 anexados àquele Tratado,

Tendo em conta a Constituição romena, conforme alterada, e, nomeadamente, o seu artigo 
148.º,

Tendo em conta a Decisão n.º 11/2011 da Câmara de Deputados,

Tendo em conta a posição do Governo romeno, conforme expressa através da declaração 
governamental de 18 de fevereiro de 2013,

Tendo em conta a aprovação da Mesa Permanente da Câmara de Deputados, de 26 de 
fevereiro de 2013,

A Câmara de Deputados, em conformidade com as disposições do artigo 40.º da Decisão n.º 
11/2011 da Câmara de Deputados, de 27 de abril de 2011, adota o presente parecer 
fundamentado:

(1) Reconhecendo o valor do disposto na proposta de diretiva no que toca ao cumprimento do 
objetivo geral da UE de promover o bem-estar da sua população (artigo 3.º do TFUE), bem 
como da Estratégia Europa 2020, dado que manter as pessoas saudáveis e ativas por mais 
tempo e ajudá-las a resguardar-se de doenças evitáveis e de morte prematura terá um impacto 
positivo sobre a produtividade e a competitividade, 

(2) Acolhendo com agrado a intenção de regulamentar a fim de proteger especialmente os 
jovens e as mulheres, que constituem grupos vulneráveis ao consumo de tabaco e de assegurar 
um nível elevado de saúde em toda a União no futuro; 

(3) Registando que as avaliações da Comissão Europeia indicam uma taxa ainda elevada − até 
28 % − de fumadores entre os cidadãos europeus, nomeadamente os jovens, 

(4) Compreendendo a necessidade de chamar a atenção para práticas que possam ser 
classificadas na categoria da publicidade enganosa,

A Câmara de Deputados coloca, todavia, sérias reservas aos seguintes aspetos:
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1. Ao poder da Comissão Europeia de adotar atos delegados em 16 situações, porquanto, 
através do respetivo conteúdo, procuram estabelecer normas separadas, que vão além do 
âmbito declarado da proposta de diretiva e limitam de jure o direito de regulamentação ao 
nível dos Estados-Membros, sendo este o nível a que as medidas poderiam ser tomadas mais 
perto dos cidadãos. 

2. Aos argumentos fornecidos para apoiar o facto de as disposições suplementares propostas 
conduzirem à diminuição do consumo de tabaco, dado que não foi feita uma análise suficiente 
dos aspetos ligados à flexibilidade do consumo, isto é, à possibilidade de uma pessoa que 
fuma cigarros proibidos em virtude da nova diretiva, tais como os finos ou aromatizados, se 
orientar para outros produtos de tabaco, alguns deles ainda mais nocivos. Além do mais, cada 
Estado-Membro pode proibir o registo de uma marca se a mesma for enganosa, o que pode ser 
considerado como garantia suficiente. 

3. Ao grau reduzido de aceitação das novas restrições pelos cidadãos europeus, segundo 
indicado pelo resultado das consultas. 

4. À inclusão dos cigarros finos na categoria de produtos cuja publicidade é considerada 
enganosa, tendo em conta que os mesmos são, afinal, apresentados como tais;  o seu eventual 
efeito diferenciado nas mulheres, embora reconhecido, pode ser combatido em conformidade 
com os hábitos de consumo em cada Estado-Membro e a intervenção da União apenas 
diminuirá a eficácia de tais medidas a nível dos Estados. Os estudos encomendados pela 
Comissão a fim de avaliar o impacto da proposta também concluem que a atratividade 
depende de fatores culturais.

5. À obrigatoriedade da forma paralelepipédica das embalagens de cigarros que constitui antes 
um elemento de estandardização que facilita a produção e não uma medida de prevenção da 
publicidade enganosa, devendo, por conseguinte, ser uma opção dos produtores. 

6. O artigo 16.º da proposta introduz obrigações de registo para os comerciantes à distância, 
tanto no Estado-Membro onde esteja sedeado o local de venda, como nos Estados-Membros 
onde estejam localizados os potenciais consumidores, o que afeta a livre concorrência. As 
referidas obrigações ultrapassam o que é necessário, sendo excessivas em relação ao objetivo 
da proposta.

7. Além disso, os Estados-Membros poderiam instituir obrigações específicas de registo, em 
função da natureza e do volume de cada categoria de produtos, dos hábitos de consumo e da 
respetiva repartição regional no interior de cada país.

8. A existência de até 40 aditivos num produto de tabaco faz com que seja quase impossível 
verificar o impacto combinado na saúde e a questão de uma determinada combinação de 
aditivos e tabaco processado poder afetar a saúde quer se inscreve nas competências dos 
Estados-Membros, os únicos que podem estabelecer a prioridade das investigações nesse 
sentido, em função da estrutura específica do consumo nos respetivos territórios, quer será 
estabelecida no seguimento das futuras investigações ao nível da União. 

9. As obrigações de notificação propostas no artigo 17.º são de natureza processual, 
administrativa, e não se pode comprovar que a sua aplicação diferenciada não se possa 
realizar ao nível dos Estados-Membros;  a diretiva deveria apenas estabelecer o objetivo de 
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notificação, sem se substituir às metodologias nacionais.

10. Em conformidade com a legislação romena no domínio das marcas (Lei n.º 84/1998 
relativa às marcas e indicações geográficas), o titular de uma marca tem o direito exclusivo de 
utilização da marca protegida. A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade 
Industrial, à qual a Roménia aderiu, consagra o mesmo direito e o Acordo sobre os aspetos 
dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, que constitui o anexo 
1.C do Acordo de Marraquexe, de 15 de abril de 1994, que institui a Organização Mundial do 
Comércio, estabelece o mesmo princípio. Por conseguinte, a Roménia e, provavelmente, 
outros Estados-Membros deverão fornecer explicações relativas à limitação do referido 
direito, as quais não constam da documentação da diretiva. 

Pelos motivos invocados nos parágrafos 1-10, a Câmara de Deputados decidiu emitir um 
parecer fundamentado segundo o qual a proposta de diretiva não cumpre o princípio de 
subsidiariedade.

O presente parecer fundamentado destina-se ao Governo romeno, aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia.

O PRESIDENTE,

Valeriu Ștefan Zganea


