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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

É inegável que o tabagismo tem efeitos nefastos para a saúde humana, sendo o tabaco 
comummente reconhecido como o principal fator de risco de cancro. A nicotina é tóxica para 
o sistema cardiovascular. Segundo a OMS, morrem prematuramente 5 milhões de pessoas no 
mundo devido ao tabagismo. A Comissão fala em 700.000 mortes prematuras por ano na 
União. Em 1999, a Comissão estimou em 500.000 o número anual de vítimas do tabagismo.

Passados mais de dez anos desde o último enquadramento comunitário da venda de produtos 
do tabaco, não se verificou uma redução radical do consumo deste produto. De acordo com 
uma nota elaborada pela biblioteca do Parlamento, foram consumidos em 2012 na União 
Europeia 576.000 milhões de cigarros, o que equivale a uma queda no consumo de 100 mil 
milhões em cinco anos. Apesar da proibição quase generalizada de fumar em locais públicos, 
o consumo de tabaco aumentou especialmente entre os jovens e as mulheres. Enquanto menos 
de 30% dos europeus são viciados em tabaco, cerca de 50% da faixa etária dos18 aos 35 anos 
são fumadores. Pior ainda, 37% dos adolescentes entre os 11 e os 15 anos consomem 
produtos de tabaco. Será isto o resultado da atração do proibido? 

Os imperativos da saúde pública levam as autoridades internacionais e nacionais a reforçar a 
luta contra o tabagismo. No entanto, em nenhuma parte é ponderada a proibição do tabaco, 
uma vez que poderia dar de imediato origem a um grande mercado ilegal, uma benesse para o 
crime organizado que já investiu massivamente no contrabando e na contrafação. 

O mercado do tabaco é um importante setor económico, responsável por cerca de 50.000 
postos de trabalho no setor da produção e mais de 200.000 na distribuição. Apesar de a 
agricultura europeia cobrir apenas 5% da procura de tabaco em rama, cerca de 90.000 
agricultores têm nele uma fonte de rendimento. O estudo do PE atrás mencionado estima em 
cerca de 136,5 mil milhões de euros o valor total do mercado europeu do tabaco em 2012, 
incluindo as receitas dos impostos e taxas, avaliadas em cerca de 79 mil milhões de euros, que 
são cobradas pelos Estados-Membros e que são, de certa forma, os principais beneficiários do 
tabaco.

Surge, neste contexto, a questão da oposição entre liberdade individual e responsabilidade 
social. A Comissão parece reconhecer o direito dos adultos de fumarem charutos, cigarrilhas e 
tabaco para cachimbo, que estão sujeitos a um regime menos rigoroso do que os cigarros e 
produtos do tabaco de enrolar, produtos considerados mais atraentes para os jovens. Desde o 
século XVI e Paracelso que sabemos que "tudo é veneno, nada é veneno: é uma questão de 
dose". Todos os seres humanos são mortais, logo, a filosofia dominante é a do menor risco. 
Assim se multiplicam os alertas contra o consumo de álcool, doces, salgados, carne, produtos 
industriais e alimentos não saudáveis (junk food). Simultaneamente, a expectativa de vida 
aumentou em toda a UE, onde o objetivo final da sociedade parece ser o de morrer um dia 
cheio de saúde!

No entanto, a necessidade de proteger os não-fumadores, entre os quais se encontra o relator, 
implica uma ação firme das autoridades contra o tabagismo passivo e uma política capaz de 
proporcionar formas eficazes que ajudem os fumadores a deixar de fumar. A prioridade 
continua a ser a prevenção do tabagismo, especialmente entre os adolescentes. 
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A proposta da Comissão visa combater o vício do tabaco, multiplicando e ampliando as 
advertências de saúde nas embalagens e estabelecendo um padrão para estas últimas. No 
entanto, a Comissão não consegue justificar como a padronização dos produtos do tabaco 
pode contribuir para diminuir o consumo, especialmente entre os jovens. Cabe perguntar se 
esta padronização excessiva não será do interesse dos quatro grandes grupos que partilham 
90% do mercado europeu?

O projeto de diretiva contém 16 artigos que conferem à Comissão o poder de adotar atos 
delegados que frequentemente incidem sobre elementos essenciais da legislação do setor. Esta 
atitude parece-nos excessiva. A Comissão tenciona publicar, o mais tardar, dentro de cinco 
anos um relatório sobre a aplicação da nova diretiva, acompanhado das propostas de alteração 
que considere necessárias. A elaboração deste relatório, bem como as correspondentes 
propostas de alteração, poderia ser antecipada, evitando assim a remodelação contínua da 
diretiva através de uma multiplicação de atos delegados, muitas vezes nos limites do direito 
europeu.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do 
tabaco ou afetar os padrões de consumo. 
Por exemplo, em muitos países, as vendas 
de produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas 
que introduzam diferenças de tratamento 
entre os cigarros aromatizados (p. ex., 
cigarros de mentol e de cravo-da-índia).

Suprimido
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Or. fr

Justificação

O objetivo da diretiva é combater o tabagismo. Neste contexto, a Comissão está a procurar 
impor que os cigarros tenham "o gosto do tabaco". Por que é que se quer impor tal limitação 
a consumidores adultos plenamente informados dos riscos que correm por continuar a 
fumar?

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A Comissão 
deve assegurar condições uniformes para a 
aplicação da disposição em matéria de 
aromas distintivos. Os Estados-Membros e 
a Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

(16) A utilização de aditivos necessários 
para o fabrico dos produtos do tabaco deve 
ser autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A Comissão 
deve assegurar condições uniformes para a 
aplicação da disposição em matéria de 
aromas distintivos. Os Estados-Membros e 
a Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

Or. fr

Justificação

Por que é que se quer limitar a escolha de consumidores adultos e informados?

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas 
competências de execução à Comissão a 
fim de assegurar condições uniformes 
para a aplicação da presente diretiva, em 
especial no que se refere ao formato para 
a comunicação de ingredientes, à 
determinação dos produtos com aromas 
distintivos ou com níveis acrescidos de 
toxicidade e potencial de criação de 
dependência e à metodologia para 
determinar se um produto do tabaco tem 
um aroma distintivo. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. fr

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A Comissão deveria monitorizar a 
evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

(39) A Comissão deveria monitorizar a 
evolução da situação e apresentar um 
relatório três anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

Or. fr

Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo se for 
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cientificamente provado que o aditivo em 
questão aumenta a toxicidade do produto.

Or. fr

Justificação

Os motivos avançados pela Comissão para proibir certos produtos por causa de seu aroma 
característico é uma violação da escolha de consumidores adultos e informados. Um aroma 
especial só pode ser proibido se ficar cientificamente provada a sua nocividade.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, a pedido de um Estado-
Membro ou por sua própria iniciativa, 
deve determinar através de atos de 
execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 
1. Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame prescrito no 
artigo 21.º, n.º 2.

Suprimido

A Comissão deve adotar através de atos de 
execução regras uniformes sobre os 
procedimentos para determinar se um 
produto do tabaco é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do n.º 1. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

A Comissão pretende assumir poderes que devem continuar a relevar da esfera dos 
colegisladores.

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um 
aroma distintivo quando a sua presença 
ou concentração ultrapassa um 
determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Abranger 75 % da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

(c) Abranger 75 % da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, devendo metade desta área 
conter as informações relativas ao 
abandono do tabaco;

Or. fr

Justificação

Para combater eficazmente o tabagismo não basta alertar os fumadores para os riscos que 
correm, sendo antes imperativo proporcionar-lhes formas e meios de se libertarem do 
tabagismo.

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Para os maços de cigarros, respeitar 
as seguintes dimensões:

Suprimido

i) altura: não inferior a 64 mm;
ii) largura: não inferior a 55 mm.

Or. fr

Justificação

Não é a forma da embalagem que cria a dependência do tabaco. À força de pretender 
"harmonizar" o tamanho e a forma de embalagens de produtos do tabaco, a Comissão 
acabará por contribuir para a criação de um "mercado" banalizado e a eliminação dos 
pequenos produtores, o que acabará por beneficiar os quatro grandes grupos que já 
dominam 90% do mercado europeu.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Impressas em corpo negro Helvética
sobre fundo branco. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os 
Estados-Membros podem determinar o 
tamanho da letra a utilizar, desde que o 
tamanho de letra especificado nas 
respetivas legislações seja de modo a 
ocupar o maior espaço possível da 
superfície reservada para o texto em 
questão;

(a) Impressas em carateres negros sobre 
fundo branco. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os 
Estados-Membros podem determinar o 
tamanho da letra a utilizar, desde que o 
tamanho de letra especificado nas 
respetivas legislações seja de modo a 
ocupar o maior espaço possível da 
superfície reservada para o texto em 
questão;

Or. fr

Justificação

A Comissão vai demasiado longe ao indicar o próprio tipo de fonte para a uniformização das 
advertências.

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Rodeado de uma moldura negra com o 
mínimo de 3 mm de largura e máximo de 
4 mm, no interior da superfície reservada 
para o texto da advertência.

(c) Rodeado de uma moldura negra no 
interior da superfície reservada para o texto 
da advertência.

Or. fr

Justificação

Porquê esta pletora de detalhes?

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. fr

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter 

Suprimido
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sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.

Or. fr

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. fr

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para tornar obrigatória a 
forma paralelepipédica ou cilíndrica para 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco exceto os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

A proposta da Comissão não fornece qualquer justificação para esta estandardização total 
das unidades de acondicionamento. O produtor deve ser livre de escolher a apresentação do 
seu produto, reservando 75% da superfície da embalagem para as advertências e 
informações exigidas pela diretiva.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 
4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, 
e no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações:  inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 
4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 9 e 10, no 
artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, 
é conferido à Comissão por um período 
indeterminado a contar de [Serviço das 
Publicações:  inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. fr

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no
artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 4.º, n.ºs 3 e
4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.ºs 3 
e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.ºs 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da publicação da 

3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 3.º, n.º 2, o artigo 3.º, n.º 3, o
artigo 4.º, n.º 3, o artigo 4.º, n.º 4, o artigo 
6.º, n.º 9, o artigo 6.º, n.º 10, o artigo 8.º, 
n.º 4, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 10.º, n.º 5,
o artigo 11.º, n.º 3, o artigo 14.º, n.º 9, o
artigo 18.º, n.º 2, e o artigo 18.º, n.º 5, pode 
ser revogada em qualquer altura pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor no dia seguinte ao 
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decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí precisada. 
A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.

da publicação da decisão no Jornal Oficial 
da União Europeia ou em data posterior aí 
precisada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. fr

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 3.º, 
n.ºs 2 e 3, do artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, do artigo 
6.º, n.ºs 3, 9 e 10, do artigo 8.º, n.º 4, do 
artigo 9.º, n.º 3, do artigo 10.º, n.º 5, do 
artigo 11.º, n.º 3, do artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, 
do artigo 14.º, n.º 9, e do artigo 18.º, n.ºs 2 
e 5, só entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a essas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo pode ser 
prolongado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 3.º, 
n.ºs 2 e 3, do artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, do artigo 
6.º, n.ºs 9 e 10, do artigo 8.º, n.º 4, do 
artigo 9.º, n.º 3, do artigo 10.º, n.º 5, do 
artigo 11.º, n.º 3, do artigo 14.º, n.º 9, e do 
artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, só entra em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
essas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O prazo pode ser 
prolongado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. fr

Justificação

Ver "justificação sucinta".

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar cinco anos após a data 
fixada no artigo 25.º, n.º 1, a Comissão 

O mais tardar três anos após a data fixada 
no artigo 25.º, n.º 1, a Comissão deve 
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deve apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões sobre a aplicação da presente 
diretiva.

apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões sobre a aplicação da presente 
diretiva.

Or. fr

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes da publicação deste relatório, 
acompanhado das propostas de alteração 
da presente diretiva, a Comissão só pode 
utilizar os poderes que lhe são conferidos 
no caso de ser feita uma adaptação da 
diretiva aos novos dados científicos.

Or. fr

Justificação

A fim de evitar alterações demasiado frequentes da legislação, obrigando os Estados a 
adaptarem constantemente o seu direito nacional, a Comissão só deve utilizar os poderes que 
lhe são conferidos em caso de absoluta necessidade e com base em provas científicas 
insofismáveis.


