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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

19.2.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(21/2013)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado Italiano, 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.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Senado italiano, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

SENADO DA REPÚBLICA

XVI LEGISLATURA

RESOLUÇÃO DA 12.ª COMISSÃO PERMANENTE

(Higiene e saúde)

(Relatores: BASSOLI e D'AMBROSIO LETTIERI)

aprovada na sessão da tarde de 30 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 (COM (2012) 788 final)

nos termos do artigo 144.º, n.ºs 1 e 6, do Regimento

Comunicada à Presidência em 6 de fevereiro de 2013
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A Comissão,

Após apreciação do ato comunitário (COM (2012) 788 final), 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;

Considerando que o objetivo principal da proposta de Diretiva consiste na necessidade de 
atualizar e completar a Diretiva 2001/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
junho de 2001, sobre os produtos do tabaco, à luz dos desenvolvimentos científicos, 
internacionais e de mercado, ocorridos entretanto;

Recordando que a Itália foi sempre um dos países mais atentos na luta contra o tabagismo e na 
proteção dos não fumadores, através de um quadro legislativo heterogéneo que inclui desde a 
lei n.º 584, de 11 de novembro de 1975, relativa à proibição de fumar em determinados locais 
e nos meios de transporte públicos até às recentes disposições introduzidas pelo artigo 7.º do 
decreto-lei n.º 158, de 13 de setembro de 2012, convertido, com modificações, na lei n.º 189, 
de 8 de novembro de 2012, que prevê a proibição de venda de cigarros a menores de 18 anos, 
aumentando o limite de 16 anos previsto no artigo 25.º do código legislativo sobre a proteção 
e a assistência à maternidade e à infância a que se refere o decreto real n.º 2316, de 24 de 
dezembro de 1934;

Tendo em conta que a Comissão Higiene e Saúde do Senado da República, entre as 
prioridades da sua atividade legislativa, dedicou-se em especial à análise de uma proposta de 
lei específica (ato do Senado 8) relativo a: «Disposições para a proteção da saúde e para a 
prevenção dos danos decorrentes do consumo de produtos do tabaco» que, embora sem ter 
completado os trâmites parlamentares, registou uma ampla convergência entre as diversas 
forças políticas no que respeita à necessidade de dissuadir o consumo dos produtos do tabaco 
e de prevenir os danos causados pelo tabagismo;

Tendo em conta que os pontos importantes da iniciativa legislativa citada são, além do 
aumento de dezasseis para dezoito anos da idade mínima para a aquisição e consumo de 
produtos do tabaco, agora em vigor em virtude do referido artigo 7.º do decreto-lei n.º 158 de 
2012, a proibição de fumar nas escolas (artigo 5.º), a criação do Fundo para a Prevenção e 
Redução dos Danos do Tabagismo que visa a realização de campanhas de informação e 
prevenção (artigo 6.º), o controlo das características, quantidade e qualidade dos produtos 
lançados no mercado e consumidos pelo público - na medida em que a medição e verificação 
dos conteúdos dos produtos derivados do fabrico do tabaco, como o alcatrão, a nicotina e o 
monóxido de carbono representam uma necessidade incontornável da defesa da saúde dos 
consumidores - e a obrigação de os fabricantes de produtos do tabaco divulgarem o teor das 
substâncias contidas nos referidos produtos no folheto informativo colocado no interior dos 
pacotes de cigarros e das embalagens de outros produtos do tabaco (artigo 7.º);

Acolhendo favoravelmente os objetivos da proposta de diretiva em causa, a qual, através de 
uma revisão da referida Diretiva 2001/ 37/CE e visando assegurar o mais elevado nível de 
proteção da saúde, pretende proceder a uma atualização em domínios já harmonizados de 
modo a ultrapassar os obstáculos que os Estados-Membros enfrentam para adaptar a respetiva 
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legislação nacional aos novos desenvolvimentos internacionais, científicos e do mercado;
adotar medidas relacionadas com os produtos ainda não cobertas pela Diretiva relativa aos 
produtos do tabaco, dado que um desenvolvimento heterogéneo nos Estados-Membros 
traduziu-se ou pode traduzir-se na fragmentação do mercado interno; assegurar que as 
disposições da diretiva não possam ser contornadas mediante a colocação no mercado de 
produtos não conformes à Diretiva relativa aos produtos do tabaco;

Observando que a Comissão adotou a proposta de Diretiva com base no artigo 114.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) com o objetivo de garantir o 
funcionamento do mercado interno e um elevado nível de proteção da saúde dos cidadãos, 
reduzindo a propensão para o tabagismo, sobretudo entre os jovens. Para este efeito, a 
Comissão Europeia refere expressamente a Convenção-Quadro da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a Luta Antitabaco como fundamento da sua iniciativa legislativa, 
justificando a introdução das medidas propostas com a garantia de uma melhor aplicação das 
disposições dos acordos internacionais, a nível europeu; 

Reafirmando que, tendo em conta este perfil, o nosso país pode, por direito próprio, 
considerar-se entre os mais «virtuosos» da União Europeia, na medida em que, através de 
uma legislação bastante equilibrada e de um sistema de venda de produtos do tabaco 
rigorosamente controlado com base em concessões, conseguiu cumprir plenamente os 
objetivos de saúde pública, garantindo em simultâneo importantes receitas fiscais.

É conveniente recordar que a Itália deu seguimento às disposições da Convenção da OMS 
com grande rapidez, seja através da introdução da chamada lei Sirchia (lei n.º 3, de 16 de 
janeiro de 2003), seja com a regulamentação da venda de produtos do tabaco através de 
distribuidores automáticos, e, mais recentemente, com o aumento da proibição de venda a 
menores de dezoito anos, independentemente de medidas normativas ou regulamentadoras 
destinadas a harmonizar as legislações nacionais. Além disso, um outro aspeto merece uma 
atenção especial: o nosso país adotou uma política fiscal para os produtos do tabaco que 
proporcionou ótimos resultados em termos de dissuasão da propensão para o tabagismo. As 
estatísticas oficiais mostram que entre 2003 e 2012 a percentagem de fumadores em Itália 
passou de 27,6% para 20,8%, um objetivo de grande importância que não é partilhado com 
muitos outros países da União, os quais, apesar da existência de regulamentação por vezes 
mais rígida, experimentam ainda percentagens mais elevadas de fumadores;

Tendo em consideração as observações favoráveis da 10.ª Comissão, de 16 de janeiro de 
2013, salienta o seguinte: «convida a Comissão competente a avaliar cuidadosamente o pleno 
respeito do princípio da subsidiariedade relativamente à proposta de Diretiva; assinala que as 
medidas da proposta de Diretiva que preveem uma uniformização dos produtos do tabaco são 
lesivas das marcas dos fabricantes e suscetíveis de impedir, na ausência de rastreabilidade do 
produto, um combate eficaz aos fenómenos de contrabando e contrafação»;

Considerando, no entanto, que no caso em apreço, parecem subsistir elementos passíveis de 
crítica no conteúdo da proposta de Diretiva, sugerindo que não foram inteiramente respeitados 
os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade estabelecidos no Tratado da União e 
no respetivo Protocolo.

Manifesta-se, na aceção do Protocolo n.º 2 do TFUE relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, no sentido da inobservância dos princípios da 
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subsidiariedade e da proporcionalidade, pelas seguintes razões:

1) Salienta, em primeiro lugar, um problema de apreciação relativamente ao princípio de 
subsidiariedade na proposta de revisão da Diretiva em causa. O referido princípio aplica-se 
na medida em que a Comissão Europeia estabeleceu como base jurídica da proposta de 
Diretiva o artigo 114.º do TFUE relativo à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros, a fim de assegurar o funcionamento do mercado interno com base num 
elevado nível de proteção da saúde (competência partilhada entre os Estados-Membros e a 
União Europeia).

A proposta de Diretiva não parece, contudo, ter por objetivo a harmonização/aproximação das 
legislações dos Estados-Membros sobre os produtos do tabaco. O artigo 24.º da proposta 
afirma, de facto, que os Estados-Membros podem adotar disposições diferentes e mais 
rigorosas para o setor. A proposta de Diretiva incentiva os Estados a atuarem de forma 
autónoma em diferentes domínios, tais como: a medição das diferentes emissões de nicotina, 
alcatrão e monóxido de carbono; os testes adicionais de medição dos ingredientes; os 
requisitos para proibir produtos contendo aditivos específicos; a introdução de um sistema de 
autorização de novos produtos; a introdução de normas mais rigorosas em relação à 
embalagem (por exemplo, o pacote comum). Estas propostas criam a possibilidade de 
diferenças significativas entre os Estados-Membros e a consequente limitação à livre 
circulação de mercadorias. Por conseguinte, não se justifica a referência ao artigo 114.º do 
TFUE como base jurídica da proposta de Diretiva.

2) Constata algumas incoerências no que respeita à possibilidade de os Estados-Membros 
disporem de uma margem adequada quanto ao âmbito de aplicação da proposta de Diretiva. O 
poder de adotar atos delegados, conferido pelo artigo 22.º à Comissão, é suscetível de ser 
demasiado amplo tanto no conteúdo - abrangendo pelo menos 16 domínios relativos à 
produção, embalagem e venda de produtos do tabaco - como na duração, limitando assim 
fortemente o poder legislativo dos parlamentos nacionais.

De facto, o artigo 290.º do TFUE permite ao legislador «delegar na Comissão o poder de 
adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não 
essenciais do ato legislativo».

A título de exemplo, o artigo 3.º, n.º 2, confere à Comissão o poder de adotar atos delegados 
para adaptar os teores máximos definidos no n.º 1, ou seja, o teor de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono dos cigarros colocados no mercado ou fabricados nos 
Estados-Membros; no entanto, estes aspetos parecem, de facto, configurar elementos 
essenciais do ato legislativo, caracterizando o conteúdo dos produtos objeto da proposta de 
Diretiva.

3) A violação do princípio de subsidiariedade manifesta-se, nomeadamente, nos seguintes 
domínios:

a) Novos produtos do tabaco: a Comissão Europeia impõe severas restrições à colocação 
no mercado de produtos com um risco reduzido e, de facto, desencoraja os investimentos na 
investigação, inovação e desenvolvimento na medida em que não só não prevê a definição de 
um quadro normativo específico para os novos produtos do tabaco, mas também por que torna 
ainda mais desencorajador o conteúdo do quadro regulamentar (por exemplo, impede os 
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consumidores de ser informados sobre os riscos reduzidos associados ao consumo destes 
produtos, inclusive mediante afirmações apoiadas por provas científicas). Esta é a situação 
embora o considerando 8 da Diretiva relativa aos produtos do tabaco, atualmente em vigor, 
mencione a necessidade da referida regulamentação: «Qualquer revisão do quadro 
regulamentar deve avaliar as pretensões, baseadas em provas, relativamente a produtos do 
tabaco concebidos e/ou comercializados com o intuito de "reduzir os riscos" relativamente aos 
quais os fabricantes reivindiquem uma menor nocividade».

Com a proibição de facto dos chamados «produtos de risco reduzido ou novos produtos», a 
União Europeia impede os Estados-Membros de prosseguirem uma política de saúde de 
redução do risco decorrente do ato de fumar.

b) Uniformização e proibição de categorias inteiras de produtos: as medidas relativas à 
uniformização dos pacotes e a proibição de categorias inteiras de produtos atualmente legais, 
como os cigarros «slim», os cigarros de mentol e os pacotes de 10, que, efetivamente, 
determinaria também a uniformização do produto, são justificadas pela Comissão Europeia 
com a vontade de reduzir a atratividade dos produtos do tabaco e com a preocupação de que 
um certo tipo de pacote ou de produto possa induzir o consumidor a pensar que este seja 
menos prejudicial.

A proibição injustificada destes produtos legais, além de contrastar com o primeiro objetivo 
enunciado na proposta, ou seja, a facilitação do mercado interno, implicaria a uniformização e 
a consequente erosão do seu valor, encorajando (a) os consumidores a passarem para produtos 
mais baratos, (b) a concorrência a basear-se apenas no preço, envolvendo uma redução do 
preço médio dos produtos do tabaco e (c) um forte aumento do mercado ilícito 
(contrabando/contrafação), uma vez que as embalagens uniformizadas seriam mais facilmente 
imitadas. O impacto negativo consequente sobre a revenda legal, o erário e o setor seria 
substancial. Além disso, os resultados alcançados através da nova proposta de Diretiva opor-
se-iam ao outro objetivo fundamental da proposta, ou seja, a proteção da saúde pública.

Por fim, é de salientar que, historicamente, a União Europeia procurou estabelecer normas 
harmonizadas em matéria de rotulagem dos produtos, ao passo que o aspeto de um produto e a 
embalagem externa foram questões sempre reguladas a nível dos parlamentos nacionais. Com 
a nova proposta de Diretiva, a União Europeia procura, pela primeira vez, assumir o controlo 
quase exclusivo sobre o aspeto, a forma e o design do produto e do pacote, sem que existam, 
entre outras, provas científicas válidas que apoiem a eficácia destas medidas no que respeita a 
questões de saúde.

Observa também que é conveniente prestar uma maior atenção à comercialização, 
amplamente publicitada, dos cigarros eletrónicos, pois estes, como salienta um parecer 
recente do Instituto Superior de Saúde, suscitam preocupações para a saúde pública uma vez 
que podem constituir um risco de iniciação ao fumo de cigarros convencionais à base de 
tabaco e de eventual dependência da nicotina. Este risco é sobretudo significativo entre os 
jovens tendo em conta a facilidade de encontrar estes artigos na internet mesmo por parte de 
clientes jovens.
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PARECER DA 10.ª COMISSÃO PERMANENTE

(INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO)

(Relator: CURSI)

16 de janeiro de 2013

A Comissão,

Após apreciação do ato COM (2012) 788 final, formula observações favoráveis sobre os 
aspetos do seu domínio de competência, salientando o seguinte:

Convida a Comissão competente a avaliar cuidadosamente o pleno respeito do princípio da 
subsidiariedade relativamente à proposta de Diretiva;

Assinala que as medidas da proposta de Diretiva que preveem uma uniformização dos 
produtos do tabaco são lesivas das marcas dos fabricantes e suscetíveis de impedir, na 
ausência de rastreabilidade do produto, um combate eficaz aos fenómenos de contrabando e 
contrafação.
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PARECER DA 14.ª COMISSÃO PERMANENTE

(ASSUNTOS EUROPEUS)

(Relator: BOLDI)

30 de janeiro de 2013

A Comissão,

Analisado o ato COM (2012) 788 final, e considerando que este se destina:

À revisão da Diretiva 2001/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 
2001, 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. A referida revisão, além de estar prevista na mesma Diretiva (artigo 11.º), era desejada 
pelo Conselho (Recomendação de 30 de novembro de 2009) e pelo Parlamento Europeu 
(Resoluções de 15 de setembro de 2011 e de 24 de outubro de 2007);

À adaptação da referida Diretiva aos desenvolvimentos do mercado (com o lançamento de 
produtos como os cigarros eletrónicos), internacionais (em virtude da adoção, em maio de 
2003, Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a Luta Antitabaco, na qual 
a União Europeia e todos os Estados-Membros são Partes) e científicos; 

Tendo em conta:

O acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de dezembro de 2002, relativo ao processo C-491/01, 
que confirmou a validade da Diretiva 2001/37/CE em termos de base jurídica, relativamente 
ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade;

A adoção da Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a Luta Antitabaco, 
em maio de 2003;

Considerados também os resultados da consulta pública promovida pela Comissão Europeia 
entre 24 de setembro e 17 de dezembro de 2010, bem como os resultados da sondagem 
Eurobarómetro de maio de 2012;

Partilha plenamente o objetivo de:

- desencorajar os jovens de começar a fumar;

- proceder de forma a que o eventual consumo se baseie numa decisão adequadamente 
informada;

Partilha, por fim, a premissa de que «os produtos do tabaco não são mercadorias vulgares e, 
tendo em conta os efeitos particularmente nocivos do tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em especial para reduzir a prevalência do tabagismo entre os 
jovens» (considerando 8);
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Formula, no quadro das suas competências, e com referência específica ao sistema de 
delegação conferido à Comissão Europeia (artigo 22.º), observações contrárias na aceção do 
Protocolo n.º 2 do TFUE relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

O artigo 22.º da proposta de Diretiva contém, de facto, a delegação relativa a elementos 
essenciais do ato, que nessa medida não podem ser objeto de delegação, tal como previsto 
expressamente no artigo 290.º. E é este o caso da delegação referida no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3;
no artigo 6.º, n.ºs 3 e 9; no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5. Nos primeiros dois casos o exercício da 
delegação permite impedir a comercialização de alguns produtos na União Europeia, no 
terceiro caso permite modificar a descrição para os fins da regulamentação aplicável para a 
colocação no mercado. Em todos estes casos ocorreriam modificações do âmbito de aplicação 
da Diretiva, bem como dos produtos sujeitos à mesma.

Recorda que o artigo 114.º do TFUE foi corretamente indicado como base jurídica do ato em 
apreço. O legislador europeu pode, apenas e exclusivamente no âmbito das competências da 
União, delegar na Comissão a adoção de determinados atos não legislativos de alcance geral 
nos casos e nas modalidades estabelecidos no artigo 290.º do TFUE (o qual dispõe 
expressamente que «os elementos essenciais de cada domínio são reservados ao ato 
legislativo e não podem, portanto, ser objeto de delegação de poderes»).

A delegação sobre os elementos essenciais acima mencionados configura, no que respeita às 
competências da União, ao abrigo do artigo 114.º, uma atribuição excessiva e injustificada de 
poderes à Comissão, de forma a:

- configurar uma proporcionalidade excessiva e federal no que respeita à autonomia 
normativa dos Estados-Membros e lesiva das competências na aceção do artigo 5.º, n.º 3, do 
Tratado da União Europeia;

- lesar as prerrogativas dos parlamentos nacionais, retirando-lhes por tempo 
indeterminado a possibilidade de se pronunciarem sobre o cumprimento dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade em todos os atos adotados mediante o exercício da 
delegação.

Por outras palavras, embora estabelecida a competência da União para legislar em matéria de 
tabaco e produtos relacionados, parece injustificado e lesivo das competências dos 
Estados-Membros uma intervenção autónoma da Comissão que não preencha os critérios de 
necessidade e valor acrescentado. Os colegisladores podem perfeitamente desenvolver as 
medidas legislativas posteriores previstas no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3; no artigo 6.º, n.ºs 3 e 9; e 
no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5.

Ainda relativamente ao sistema de delegação, exprime fortes reservas sobre a duração por 
tempo indeterminado do mesmo, bem como sobre a possibilidade de a Comissão Europeia 
revogar autonomamente algumas isenções, em circunstâncias indeterminadas e genéricas 
(«caso se verifique uma alteração substancial das circunstâncias estabelecida num relatório da 
Comissão»). Este é o caso do artigo 6.º, n.º 10, do artigo 10.º, n.º 5 e do artigo 13.º, n.º 4.

Finalmente, relativamente ao conteúdo do ato, convida a uma análise atenta da possibilidade 
de utilizar:
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- as potencialidades dos chamados produtos «de risco reduzido» ou «novos» (artigos 
17.º a 19.º);

- uma eventual manutenção no mercado de embalagens de conteúdo reduzido ou de 
cigarros com um diâmetro reduzido.

Estes produtos podem revelar-se instrumentais tendo em vista a sua eventual utilização de 
uma política de progressivo desencorajamento ou abandono do hábito de fumar. Por outras 
palavras, a limitação da oferta ao público de produtos do tabaco ou a limitação da referida 
oferta a modalidades uniformizadas não determina, por si só, a diminuição da propensão para 
o ato de fumar. Pelo contrário, pode provocar um aumento do contrabando, criando entretanto 
dificuldades aos fumadores que tenham decidido abandonar o hábito de fumar. 


