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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Deputados da República Checa 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 
República Checa relativo à proposta em referência.
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ANEXO

Parlamento da República Checa
CÂMARA DOS DEPUTADOS

2013
6.ª Legislatura

282.ª

RESOLUÇÃO

da Comissão dos Assuntos Europeus
da 41.ª sessão de 24 de janeiro de 2013 

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 / código do documento 18068/12, COM(2012) 788 final /
___________________________________________________________________________

A Comissão dos Assuntos Europeus, depois de ouvidas as informações da 
Vice-Ministra da Agricultura, Eng.ª Jaroslava Beneš-Špalková, do Vice-Ministro da Saúde, 
MUDr. Ferdinand Polák, depois de ouvido o relatório do senhor deputado Jan Bauer e após o 
debate,

aprova o parecer, anexo à presente resolução.

Ass.: Jaroslav Lobkowicz Ass.: Jan Bauer
Escrutinador da comissão Relator e presidente da comissão
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Anexo à Resolução n.º 282

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 final, código do Conselho 18068/12
Dossiê interinstitucional: 2012/0366(COD)

 Base legislativa:
Artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 Data de envio à Câmara dos Deputados pela Comissão dos Assuntos Europeus:
4.1.2013

 Exame na Comissão dos Assuntos Europeus:
24.1.2013 (1.ª fase)

 Procedimento:
Codecisão.

 Posição preliminar do governo (artigo 109.º, n.º 1, do Regulamento da Câmara dos 
Deputados):
Com data de 21.1.2013, entregue à Comissão dos Assuntos Europeus no dia 23.1.2013, 
através do sistema ISAP.

 Avaliação do ponto de vista do princípio da subsidiariedade:
A proposta de diretiva COM(2012) 788 final não está em conformidade com o princípio
da subsidiariedade (ver mais abaixo).

 Justificação e objeto:

De acordo com os dados da Comissão, o tabaco constitui a causa mais frequente de morte 
evitável na UE – todos os anos morrem cerca de 1,5 milhões de cidadãos da UE devido ao 
consumo de tabaco. Estima-se que cerca de 25 % das mortes causadas por cancro e 15 % de 
todas as mortes estão associadas ao tabagismo1. No entanto, numa perspetiva utilitarista, a 
indústria do tabaco também constitui uma entidade empregadora importante na UE. Além 
disso, os impostos resultantes da venda de produtos do tabaco representam uma parte não 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, March 2009.
Acessível também em (www):
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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negligenciável das receitas orçamentais dos Estados-Membros1. A competência da UE no 
domínio do mercado dos produtos do tabaco baseia-se no artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (ex-artigo 110.º-A do Tratado CEE, alterado pelo Ato 
Único Europeu, ex-artigo 95.º do Tratado CE, na versão do Tratado de Amesterdão), não se 
restringindo ao estabelecimento ou à melhoria do funcionamento do mercado interno nos 
termos do n.º 1 do artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (adiante 
designado «TFUE»), mas tendo sobretudo em conta o imperativo da proteção da saúde 
humana, tal como definido no n.º 3 do artigo 114.º. Além disso, o Tribunal de Justiça da UE, 
no processo 
C-376/98 «República Federal da Alemanha contra Parlamento Europeu e Conselho da União 
Europeia», declarou que «a proteção da saúde pública» é «determinante nas opções a tomar»
no estabelecimento ou funcionamento do mercado interno.

A UE procedeu à regulamentação do comércio de produtos do tabaco no final dos anos 
oitenta, adotando uma série de diretivas2, que incluíam disposições relativas aos teores de 
alcatrão em produtos do tabaco, à utilização do tabaco de mascar e disposições em matéria 
de rotulagem dos produtos do tabaco. A regulamentação atualmente em vigor, constante 
da Diretiva 2001/37/CE 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, procedeu a uma harmonização e revisão da 
regulamentação, originalmente fragmentada. 

Durante a vigência das regulamentações da UE relativas aos produtos do tabaco, os atos 
legislativos baseados nas mesmas foram contestados no Tribunal de Justiça da UE pelos 
fabricantes dos produtos do tabaco ou pelos Estados-Membros que defendiam os 
interesses daqueles. Apesar da diversidade de argumentos apresentados nos pedidos – os 
demandantes invocaram sobretudo a violação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, o facto de a diretiva estar em contradição com o acordo internacional 
TRIPS, etc. –, o Tribunal de Justiça da UE confirmou a coerência entre a diretiva relativa 
aos produtos do tabaco (e as suas antecessoras) e a legislação da UE3. Por outro lado, os 
produtores de tabaco conseguiram atingir os seus objetivos no que diz respeito à 
regulamentação da publicidade dos produtos do tabaco, quando o Tribunal de Justiça da 
UE anulou a diretiva relativa à publicidade dos produtos do tabaco4 que havia sido 
impugnada, alegando uma escolha errada da base jurídica. No entanto, é necessário 

                                               
1 De acordo com a análise controversa de custos-benefícios da empresa Arthur D. Little International 
«Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic», elaborada para o fabricante de tabaco, a 
tabaqueira Phillip Morris ČR a. s., o saldo financeiro do tabagismo para a República Checa é positivo –
5,815 mil milhões por ano, incluindo poupanças com lares de idosos e pensões de reforma devido ao 
aumento da mortalidade. Acessível em (www): 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 Diretivas 89/622/CEE, 90/239 CEE e 92/41/CEE
3 C-491/01 - «Imperial Tobacco» – sobre a base jurídica cf. n.os 42 a 111, sobre o princípio da 
proporcionalidade, cf. n.os 112 a 141, sobre o princípio da subsidiariedade, cf. n.os 173 a 185; além disso, 
cf. C-210/03 - «Swedish Match», sobre a base jurídica, cf. n.os 27 a 45, sobre o princípio da 
proporcionalidade, cf. n.os 46 a 58, sobre a proteção do direito de propriedade, cf. n.os 72 a 74.
4 C-376/98 - Alemanha contra o Parlamento Europeu e o Conselho («Publicidade e patrocínio dos 
produtos do tabaco») – n.os 117 e 118.
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lembrar, neste contexto, que a regulamentação da publicidade dos produtos do tabaco não 
tem relação com a regulamentação dos produtos do tabaco. 

De qualquer modo, já passaram dez anos sobre a adoção da Diretiva 2001/37/CE, tendo-se 
registado durante os mesmos alguma evolução, tanto no mercado dos produtos do tabaco, 
como no domínio científico ou no domínio das relações de direito internacional. Por 
conseguinte, na opinião da Comissão, é necessário adotar medidas no domínio do 
mercado dos produtos do tabaco que respondam a esta evolução. A proposta da Comissão 
constitui igualmente uma reação aos repetidos apelos do Parlamento Europeu e do 
Conselho no sentido da adoção de regulamentação que represente uma revisão da diretiva 
relativa aos produtos do tabaco. Era suposto a Comissão apresentar a proposta no outono 
de 2012, no entanto a apresentação foi suspensa devido ao escândalo de corrupção, 
relacionado precisamente com a proposta de diretiva relativa aos produtos do tabaco, que 
envolveu o comissário John Dalli e que levou à sua demissão1. 

 Conteúdo e impacto:

A Comissão adotou a presente 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 (adiante designada por «proposta de diretiva») em 19 de dezembro 
de 2012. A diretiva divide-se em 4 títulos e 29 artigos. 

O título I da proposta de diretiva visa o estabelecimento do objetivo da mesma, 
nomeadamente, a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros da União Europeia relativas à problemática do 
tabaco, e a definição dos conceitos fundamentais nesta área. A proposta contém definições 
dos conceitos específicos muito mais exaustivas do que a Diretiva 2001/37/CE, 
atualmente em vigor (adiante designada por «diretiva em vigor»). Ao todo, a proposta de 
diretiva contém 36 definições, ao passo que a regulamentação em vigor inclui apenas 
cinco. Por exemplo, a proposta de diretiva não define apenas produtos do tabaco em geral, 
mas também especificamente o charuto, o cigarro, a cigarrilha ou o tabaco de mascar. 

O título II da proposta de diretiva já se debruça concretamente sobre os produtos do 
tabaco, isto é, sobre os produtos utilizáveis pelos consumidores e constituídos por tabaco, 
mesmo que apenas parcialmente. É possível dividir esta problemática em secções, 
sobretudo por motivos de maior clareza.

 Ingredientes e emissões (artigos 3.º a 6.º da proposta de diretiva)
                                               
1 De acordo com as conclusões do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), um empresário 
maltês, próximo do comissário Dalli, procurou obter um suborno do produtor sueco de tabaco de 
mascar, a companhia Swedish Match, pela possível influência sobre propostas legislativas relativas 
aos produtos do tabaco, sobretudo, relativas à proibição da exportação do tabaco de mascar. O OLAF 
apresentou, subsequentemente, as suas conclusões à Comissão, tendo o comissário Dalli apresentado a 
sua demissão com base nas mesmas. Atualmente, estão em curso investigações conduzidas pelas 
autoridades maltesas (cf. «press statement on behalf of the European Commission Brussels, 16 October 
2012». Acessível em (www): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm).
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Os artigos 3.º e 4.º da proposta de diretiva assumem as disposições da diretiva em vigor 
relativas aos teores máximos de alcatrão, nicotina, monóxido de carbono e outros, assim 
como aos métodos de medição dos mesmos. A proposta mantém igualmente a obrigação 
de os fabricantes e importadores de produtos do tabaco comunicarem os ingredientes 
utilizados nesses produtos, devendo, no entanto, ser introduzido um formato eletrónico 
comum para a comunicação destes ingredientes (artigo 5.º da proposta de diretiva). 

De acordo com a proposta de diretiva, deverá proceder-se a uma regulamentação dos
ingredientes dos produtos de tabaco, uma vez que a diretiva em vigor omite a 
regulamentação desta matéria. O artigo 6.º da proposta de diretiva, que, no n.º 1, 
estabelece a obrigação de os Estados-Membros regulamentarem a proibição da colocação 
no mercado de produtos do tabaco com um aroma distintivo, visa regulamentar esta 
matéria. No entanto, esta proibição não deverá dizer respeito à utilização de aditivos 
essenciais para o fabrico de produtos do tabaco, desde que os aditivos não deem origem a 
um produto com um aroma distintivo. Deverão ser proibidos três grupos de aditivos, 
nomeadamente: (1) vitaminas e outros aditivos que criem a impressão de que um produto 
do tabaco possui benefícios para a saúde ou apresenta riscos reduzidos para a saúde; (2) 
cafeína e taurina e outros aditivos e compostos estimulantes associados à energia e 
vitalidade; e (3) aditivos que conferem cor às emissões. De acordo com a proposta, deverá 
ser proibida a utilização de aromatizantes nos componentes dos produtos do tabaco, tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da intensidade do fumo. Os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e produtos do tabaco sem combustão deverão estar 
isentos destas proibições. Esta isenção deverá aplicar-se, por exemplo, a charutos, 
cigarrilhas e tabaco para cachimbo. A Comissão justifica a introdução desta isenção com o 
facto de estes produtos serem consumidos principalmente por consumidores mais velhos, 
sendo o objetivo principal da proposta de diretiva a regulamentação dos produtos do 
tabaco tendo em vista os jovens que iniciam o consumo. 

 Rotulagem e embalagem (artigos 7.º a 13.º da proposta de diretiva)
Uma outra área importante que, segundo a proposta de diretiva, deverá sofrer alterações é 
a da rotulagem e embalagem de produtos do tabaco. Cada embalagem individual de 
produtos do tabaco e cada embalagem exterior devem ostentar advertências de saúde na(s) 
língua(s) oficial(ais) do Estado-Membro em que o produto é colocado no mercado. Além 
disso, deverão ser introduzidas advertências combinadas, isto é, constituídas por texto e 
imagem (artigo 9.º da proposta de diretiva). As advertências deverão cobrir 75 % da 
superfície em ambos os lados das embalagens de produtos do tabaco. De acordo com a 
regulamentação em vigor, só são obrigatórias as advertências em texto. A proposta de 
diretiva inclui requisitos relativamente exatos a serem cumpridos pelas advertências de 
saúde combinadas. O anexo I da proposta de diretiva inclui uma lista das advertências em 
texto. Trata-se das mesmas advertências que já estão incluídas na regulamentação em 
vigor. As fotografias a cores correspondentes deverão ser especificadas na biblioteca de 
imagens que será criada pela Comissão, nomeadamente com base na habilitação para 
adotar atos delegados. Além disso, a embalagem deverá incluir informações para deixar 
de fumar, tais como números de telefone ou sítios Web. No que diz respeito às faces 
laterais das embalagens de produtos do tabaco, 50 % da superfície das mesmas deverá ser 
destinada à advertência geral «Fumar mata - Deixe já!» e à mensagem informativa «O 
fumo do tabaco contém mais de 70 substâncias cancerígenas» (artigo 8.º da proposta de 
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diretiva). Além disso, de acordo com o artigo 14.º da proposta de diretiva, deverá ser 
colocado na superfície da embalagem um identificador único e um elemento de segurança. 

A proposta de diretiva prevê algumas isenções, por exemplo, para a rotulagem do tabaco 
para fumar exceto cigarros e tabaco de enrolar (artigo 10.º da proposta de diretiva). A 
rotulagem de produtos do tabaco sem combustão (artigo 11.º da proposta de diretiva) 
deverá ser definida através de uma regulamentação específica. Parte desta regulamentação 
foi assumida da diretiva em vigor. A novidade consiste na obrigação de imprimir a 
advertência nas duas maiores superfícies da embalagem. A regulamentação em vigor não 
estabelece este requisito. 

No que diz respeito à descrição do produto, a proposta de regulamentação é muito mais 
pormenorizada e elaborada (artigo 12.º da proposta de diretiva) do que a regulamentação 
incluída no artigo 7.º da diretiva em vigor. Esta limitava-se a constatar que não serão 
utilizados em embalagens de produtos do tabaco textos, designações, marcas e símbolos 
figurativos ou outros sinais que sugiram que um determinado produto do tabaco é menos 
prejudicial do que os outros. De acordo com a proposta, a rotulagem da embalagem e o 
próprio produto do tabaco não deverão incluir qualquer elemento ou característica que, 
por exemplo, promova um produto do tabaco através de meios falsos, tendenciosos ou 
enganadores, se assemelhe a um produto alimentar ou se refira a um aroma, a um sabor, a 
qualquer aromatizante ou a outros aditivos ou à sua ausência. A proposta estabelece 
explicitamente que os cigarros com um diâmetro inferior a 7,5 mm (os chamados cigarros 
«SLIM») devem ser considerados enganadores. 

A proposta de diretiva aborda igualmente a regulamentação da aparência e do conteúdo 
das embalagens individuais (artigo 13.º). A proposta estabelece que um maço de cigarros 
deve ter uma forma paralelepipédica e incluir, pelo menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a forma de uma bolsa com uma aba de dimensão 
definida com exatidão e conter, pelo menos, 40 g de tabaco. A proposta de diretiva 
também inclui requisitos relativos ao material destinado ao fabrico de maços de cigarros, 
assim como ao sistema de fecho. A diretiva em vigor não inclui esta regulamentação. 

 Rastreabilidade e elementos de segurança (artigo 14.º da proposta de diretiva)
A regulamentação em vigor estabelece no artigo 5.º, n.º 9, da diretiva que, a fim de 
assegurar a identificação do produto e a rastreabilidade dos produtos do tabaco, o 
respetivo número de lote ou equivalente deve ser indicado em cada unidade de 
embalagem, sob qualquer forma adequada, para permitir identificar o local e o momento 
de produção. A Comissão ficou habilitada a adotar as medidas técnicas destinadas a dar 
execução a esta disposição, não tendo, contudo, até à data, usado a sua competência.

Segundo a proposta de diretiva, os Estados-Membros deverão garantir que todas as 
embalagens individuais sejam marcadas com um identificador único que permita 
determinar todas as informações prescritas, tais como a data e o local de fabrico, a 
instalação de fabrico, o turno de produção ou a hora de fabrico (artigo 14.º da proposta de 
diretiva). Além disso, a proposta de diretiva regulamenta com precisão o sistema europeu 
de localização e seguimento ao nível das embalagens dos produtos do tabaco ao longo de 
toda a cadeia de abastecimento (excluindo retalho). De acordo com a proposta de nova 
regulamentação, os Estados-Membros deverão assegurar que os fabricantes de produtos 
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do tabaco celebram contratos de armazenamento de dados com terceiros independentes. A 
Comissão optou por terceiros independentes para assegurar a independência do sistema e 
a plena transparência, assim como a acessibilidade por parte da Comissão e dos 
Estados-Membros. Além disso, a proposta introduz a obrigação de afixar nos produtos de 
tabaco colocados no mercado da UE não só o identificador único, mas também elementos 
de segurança visíveis, a fim de facilitar a identificação de produtos autênticos. A 
regulamentação em análise não deverá aplicar-se durante cinco anos aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros e tabaco de enrolar. 

 Tabaco para uso oral (artigo 15.º da proposta de diretiva)
A proposta de diretiva mantém em vigor a exceção relativa à proibição de colocação no 
mercado de produtos do tabaco destinados a uso oral, concedida à Suécia, de acordo com 
o disposto no artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia (artigo 
15.º da proposta de diretiva, artigo 8.º da diretiva em vigor). 

 Vendas de produtos do tabaco à distância transfronteiriças (artigo 16.º da 
proposta de diretiva)

A legislação em vigor não se aplica ao domínio das vendas transfronteiriças. A proposta 
de diretiva inclui uma regulamentação completamente nova relativa à obrigação de 
notificação aplicável aos retalhistas de produtos do tabaco que pretendem efetuar vendas à 
distância transfronteiriças. Os locais de venda a retalho devem estar sujeitos à obrigação 
de registo junto das autoridades competentes no Estado-Membro onde o local de venda a 
retalho está sediado e no Estado-Membro onde o consumidor real ou eventual está 
localizado. Os locais de venda a retalho devem apresentar determinadas informações, tais 
como o nome ou a denominação social, a data de início da atividade ou o endereço de um 
sítio Web utilizado para esse fim. Os locais de venda a retalho envolvidos nas vendas à 
distância devem estar equipados com um sistema de verificação da idade capaz de 
verificar, aquando da venda, a idade do comprador, tendo em conta a legislação do 
Estado-Membro de destino da venda. 

 Novos produtos do tabaco (artigo 17.º da proposta de diretiva)
A diretiva em vigor não inclui a regulamentação dos novos produtos do tabaco. De acordo 
com o artigo 2.º, ponto 23, da proposta de diretiva, considera-se um «novo produto do 
tabaco» um produto do tabaco, à exceção dos cigarros, tabaco de enrolar, tabaco para 
cachimbo, tabaco para cachimbo de água (narguilé), charuto, cigarrilha, tabaco de mascar, 
rapé ou tabaco para uso oral, colocado no mercado após a entrada em vigor da diretiva 
proposta. Trata-se de uma disposição nova cujo objetivo consiste em introduzir a 
obrigação de os fabricantes e importadores de produtos do tabaco notificarem, por via 
eletrónica, os Estados-Membros de qualquer novo produto do tabaco que pretendam 
colocar nos mercados dos Estados-Membros em questão, fazendo-o, pelo menos, seis 
meses antes da própria colocação no mercado. A notificação deve incluir uma descrição 
pormenorizada do produto, assim como as informações relativas a ingredientes e emissões 
em conformidade com o artigo 5.º da proposta de diretiva. Além disso, os fabricantes 
devem fornecer às autoridades competentes em questão, por exemplo, estudos científicos 
disponíveis sobre toxicidade, potencial de criar dependência e atratividade do produto, 
sobretudo no que se refere aos ingredientes e às emissões. Além disso, o referido artigo 
define o requisito segundo o qual os novos produtos do tabaco colocados no mercado 
devem respeitar os requisitos estabelecidos na proposta de diretiva. 
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O título III da proposta de diretiva inclui disposições relativas a produtos sem tabaco, 
concretamente produtos que contêm nicotina (artigo 18.º da proposta de diretiva) e 
produtos à base de plantas para fumar (artigo 19.º da proposta de diretiva). A diretiva em 
vigor não inclui estas disposições. 

No que diz respeito à regulamentação dos produtos que contêm nicotina, a proposta de 
diretiva distingue dois níveis dos mesmos, nomeadamente de acordo com a concentração 
de nicotina. Os produtos contendo quantidades de nicotina superiores às definidas no 
artigo 18.º, n.º 1, da proposta de diretiva só podem ser introduzidos no mercado se tal for 
autorizado ao abrigo da Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. Os 
produtos que contêm nicotina abaixo dos limiares definidos devem fazer parte do âmbito 
de aplicação da diretiva proposta, sendo que devem ostentar a advertência de saúde «Este 
produto contém nicotina e pode prejudicar a sua saúde», cuja dimensão e aparência é 
definida em pormenor pela proposta de diretiva. 

Os produtos à base de plantas para fumar não se inscrevem no âmbito de aplicação da 
diretiva em vigor. A proposta prevê que se apliquem aos mesmos os requisitos relativos à 
rotulagem, sobretudo a obrigação de apor, em cada embalagem individual e em cada 
embalagem exterior destes produtos, a advertência de saúde «Este produto pode 
prejudicar a sua saúde». 

O título IV da proposta de diretiva contém disposições finais que regulamentam, por 
exemplo, a cooperação e o controlo da aplicação (artigo 20.º da proposta de diretiva). Este 
título inclui igualmente a problemática do procedimento de comitologia (artigo 21.º da 
proposta de diretiva) e do exercício do poder de adotar atos delegados conferido à 
Comissão (artigo 22.º da proposta de direção). A proposta de diretiva regulamenta, de 
forma bastante exaustiva e precisamente, o domínio do exercício da delegação, isto é, a 
possibilidade de adotar atos de execução e atos delegados. Se a proposta de diretiva for 
aprovada na sua redação atual, a Comissão fica, por exemplo, habilitada a determinar, 
através de um ato de execução e com base no pedido de um Estado-Membro ou por 
iniciativa própria, se um produto do tabaco é um produto do tabaco com um aroma 
distintivo (artigo 6.º, n.os 1 e 2 da proposta de diretiva) ou se se trata de um produto do 
tabaco com aditivos em quantidades que aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência de um produto do tabaco (artigo 6.º, n.os 7 e 8 
da proposta de diretiva). A Comissão fica, por exemplo, habilitada a alterar, através de um 
ato delegado, o anexo I que contém a lista das advertências em texto (artigo 9.º, n.º 3, 
alínea a) da proposta de diretiva). O artigo 290.º do TFUE permite delegar na Comissão o 
poder de adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos 
elementos não essenciais do ato legislativo. Os elementos essenciais não podem ser objeto 
de delegação do poder. Não é óbvio que a delegação do poder proposta cumpra os 
requisitos estabelecidos pelo direito primário. 

De acordo com o disposto no artigo 24.º, n.º 2, da proposta de diretiva, os 
Estados-Membros, por razões de proteção da saúde pública, podem manter ou introduzir 
disposições nacionais mais rigorosas. As disposições em causa deverão ser notificadas à 
Comissão Europeia.
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No que diz respeito à transposição da proposta em análise, os Estados-Membros devem 
pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para 
dar cumprimento à diretiva proposta, o mais tardar, até 18 meses após a sua entrada em 
vigor. 

 Posição do governo da República Checa:

A Comissão dos Assuntos Europeus aprovou como gestor da proposta de diretiva a nível 
governamental o Ministério da Agricultura, o qual assumiu uma posição negativa em 
relação à mesma. O Ministério discorda sobretudo da proibição dos produtos com sabor 
distintivo que não sejam tabaco, incluindo os cigarros de mentol. Além disso, opõe-se ao 
alargamento das advertências no tabaco para fumar por razões de proteção dos direitos de 
propriedade industrial, garantidos pelos tratados internacionais ou pela Carta dos Direitos 
Fundamentais, assim como se opõe à introdução das advertências em forma de imagens. O 
Ministério considera igualmente problemática a extensão da delegação dos poderes na 
Comissão Europeia. 

 Calendário previsto para a apreciação nas instituições da UE:

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Ambiental (ENVI) foi 
designada como comissão competente para a apreciação no Parlamento Europeu. A 
Comissão dos Assuntos Constitucionais (AFCO), a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores (IMCO) e a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia (ITRE) também analisarão a proposta. Não se conhece, até à data, o calendário 
para a apreciação no Parlamento Europeu. 

 Conclusão:

A Comissão dos Assuntos Europeus 

1 . a p r o v a     a posição de fundo do governo da República Checa 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;

2 . d i s c o r d a     da abrangência da delegação de poderes na Comissão para adotar atos 
legislativos de alcance geral;

3 . em conformidade com o Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, a d o t a  u m  p a r e c e r  
f u n d a m e n t a d o  por motivo de violação do princípio da subsidiariedade, uma vez 
que considera que os objetivos da diretiva podem ser alcançados de forma satisfatória 
através de ações desenvolvidas ao nível dos Estados-Membros. A adoção das medidas no 
domínio da proteção da saúde deveria respeitar as diferenças entre os Estados-Membros e, 
de acordo com as intenções do artigo 168.º, n.º 7, do TFUE, deveria processar-se o mais 
perto possível dos cidadãos, portanto, ao nível dos Estados nacionais;
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4 . e n c a r r e g a    o seu Presidente, nos termos do Regimento da Câmara dos Deputados, 
de transmitir a sua resolução ao governo, ao Presidente do Senado, ao Presidente do 
Parlamento Europeu, ao Presidente do Conselho e ao Presidente da Comissão Europeia, 
através da Presidente da Câmara dos Deputados;

5. s o l i c i t a  a o  g o v e r n o    informações sobre o andamento do processo de 
apreciação deste documento nas instâncias do Conselho;

6. t r a n s m i t e     a presente proposta de diretiva para apreciação na Comissão da Saúde.

Ass.: Jaroslav Lobkowicz Ass.: Jan Bauer
Escrutinador da comissão Relator e presidente da comissão

282.ª Resolução da Comissão dos Assuntos Europeus da 41.ª
sessão, realizada em 24 de janeiro de 2013

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 / código do 
documento 18068/12, COM(2012) 788 final /

A Comissão dos Assuntos Europeus

1 . a p r o v a  a posição de fundo do governo da República Checa 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;

2 . d i s c o r d a  da abrangência da delegação de poderes na Comissão para adotar atos legislativos 
de alcance geral;

3 . em conformidade com o Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, a d o t a  u m  p a r e c e r  f u n d a m e n t a d o  por motivo de violação 
do princípio da subsidiariedade, uma vez que considera que os objetivos da diretiva podem ser 
alcançados de forma satisfatória através de ações desenvolvidas ao nível dos Estados-Membros. A 
adoção das medidas no domínio da proteção da saúde deveria respeitar as diferenças entre os 
Estados-Membros e, de acordo com as intenções do artigo 168.º, n.º 7, do TFUE, deveria 
processar-se o mais perto possível dos cidadãos, portanto, ao nível dos Estados nacionais;

4 . e n c a r r e g a  o seu Presidente, nos termos do Regimento da Câmara dos Deputados, de 
transmitir a sua resolução ao governo, ao Presidente do Senado, ao Presidente do Parlamento 
Europeu, ao Presidente do Conselho e ao Presidente da Comissão Europeia, através da Presidente 
da Câmara dos Deputados;
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5. s o l i c i t a  a o  g o v e r n o  informações sobre o andamento do processo de apreciação deste 
documento nas instâncias do Conselho;

6. t r a n s m i t e  a presente proposta de diretiva para apreciação na Comissão da Saúde.


