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Comissão dos Assuntos Jurídicos

26.2.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(24/2013)

Objeto: Parecer fundamentado do Parlamento grego 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 do Parlamento grego sobre a 
proposta em referência.
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ANEXO

A Comissão Especializada Permanente dos Assuntos Europeus, a Comissão Permanente 
dos Assuntos Sociais e a Comissão Permanente da Produção e do Comércio do 

Parlamento Grego

Reunidas na quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013, sob a presidência de Ioannis Tragakis, 
Vice-Presidente, examinaram 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).

Tendo examinado:

- o texto da proposta de diretiva,

- as observações do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Rural e da 
Alimentação,

- a declaração oral de Andreas Lykourentzos, Ministro da Saúde,

- a declaração oral de Christina Papanikolaou,

Secretária-Geral da Saúde Pública,

- a declaração oral de Dimitris Melas, Secretário-Geral do Desenvolvimento Rural e da 
Alimentação,

Os membros das referidas comissões decidiram o seguinte:

Base Jurídica

A proposta de diretiva relativa à revisão da Diretiva 2001/37/CE tem por principal objetivo 
melhorar o funcionamento do mercado interno, nomeadamente,

(a) atualizar domínios já harmonizados,

(b) incluir medidas relacionadas com os produtos ainda não cobertas pela Diretiva relativa aos 
produtos do tabaco (DPT) e

(c) assegurar que as disposições da diretiva não possam ser contornadas mediante a colocação 
no mercado de produtos que não cumprem a DPT.

Foi, por conseguinte, apropriado selecionar como base jurídica o artigo 114.º do TFUE. 
Atendendo a que a proteção da saúde apenas é referida em conexão com o artigo 114.º, n.º 3, 
e não como sendo o objetivo principal, nas suas propostas apresentadas nos termos do artigo 
114.º, n.º 1, a Comissão deve procurar assegurar um nível elevado de proteção da saúde.  
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Pontos de vista - Observações

Relativamente à substância da proposta de diretiva

 Produtos proibidos (artigo 12.º)

A proposta de diretiva visa proibir certos produtos do tabaco considerados enganadores, 
como é o caso dos cigarros com um diâmetro inferior a 7,5 mm ou dos cigarros 
mentolados. Porém, os estudos relevantes não contêm qualquer elemento que permita 
concluir que essas disposições servirão utilmente a os objetivos da Diretiva. Muito pelo 
contrário, conduzirão a interferências no Mercado interno e à distorção da livre 
concorrência no setor do tabaco, porquanto os fumadores optarão pelo consumo de 
cigarros com um diâmetro geralmente disponível, isto é, pelos produzidos pelos maiores 
fabricantes ou adquirirão produtos ilícitos que não observam as normas em matéria de 
controlo da qualidade no setor europeu do tabaco e que serão, por conseguinte, muito 
provavelmente mais prejudiciais para a saúde dos consumidores, o que terá como efeito 
secundário a erosão de receitas públicas em virtude do aumento do comércio ilícito.

Esta disposição não mereceu suficiente atenção durante as consultas públicas sobre as 
propostas contidas na diretiva em apreço, o que compromete a iniciativa da 
“regulamentação inteligente” da Comissão e, em termos práticos, priva as partes 
interessadas da oportunidade de apresentarem argumentos para este efeito.

 Advertências nas embalagens – advertências combinadas –  dimensões mínimas  – uso 
de fotografias (artigos 8.º e 9.º)

As disposições da proposta de diretiva relativas à percentagem da área que deve ser coberta 
pelas advertências de saúde e às respetivas dimensões mínimas poderão levar a uma 
embalagem completamento uniforme e, por conseguinte, ao desaparecimento de certos 
tipos de maços, o que de modo algum contribuirá para alcançar os objetivos da proposta de 
Diretiva. Pelo contrário, a normalização das dimensões dos maços com fotografias em 75% 
da respetiva área levarão a uma maior distorção da concorrência, favorecendo as marcas 
multinacionais.  desaparecimento de diferentes formatos, combinado com a 
impossibilidade de promover marcas registadas restringirá a concorrência em termos de 
preços, desvirtuando a qualidade do produto em detrimento da saúde pública. (De acordo 
com o Eurobarómetro, os fatores que influenciam a  escolha do consumidor são (a) o 
sabor, (b) a marca, (c) o preço, (d) o teor em nicotina, alcatrão e monóxido de carbono e  
(e) a embalagem.)

Não foram feitas consultas públicas no respeitante à disposição relativa às dimensões 
mínimas das advertências de saúde.

 Disposições relativas à rastreabilidade e aos elementos de segurança

As disposições do artigo 14.º da proposta de Diretiva ultrapassam as correspondentes 
disposições do Protocolo destinado a eliminar o comércio ilícito de produtos do tabaco, 
elaborado em novembro de 2012 pela Organização Mundial de Saúde e em que a UE 
desempenhou um papel determinante.
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 Notificação de novos produtos do tabaco (artigo 17.º)

Embora a proposta de Diretiva autorize novos produtos do tabaco em certas condições, 
proíbe qualquer indicação, mesmo quando fundamentada, de que esses produtos são menos 
nocivos para a saúde dos consumidores, o que, por conseguinte,  compromete o objetivo 
secundário da proposta, nomeadamente assegurar um nível elevado de proteção da saúde, e 
desincentiva processos inovadores para o desenvolvimento de produtos menos nocivos 
para a saúde.

Princípio da proporcionalidade

Há dúvidas quanto à conformidade com o princípio da proporcionalidade e quanto à questão 
de saber até que ponto não poderiam obter-se resultados equivalentes através de medidas 
menos rigorosas. Por exemplo, na disposição que proíbe os cigarros mentolados ou os 
cigarros com um diâmetro inferior a 7,5 mm não é tida em conta a possibilidade de eliminar 
as preocupações relativas aos produtos enganadores através da aposição de indicações na 
embalagem que correspondam às advertências de saúde. 

Princípio da subsidiariedade

No respeitante ao princípio da subsidiariedade, seria útil examinar (a) em que medida há 
diferenças substanciais entre as políticas dos 27 Estados-Membros da UE relativamente aos 
produtos do tabaco que devem ser ajustados e (b) se as medidas introduzidas no âmbito da 
proposta alterada servem, de facto, a finalidade, isto é, um mais eficaz funcionamento do 
mercado interno.

Nem a exposição de motivos da proposta de Diretiva, nem o relatório de avaliação do impacto 
contêm algo que sugira que as diferenças entre as políticas nacionais sejam de tal modo 
substanciais que suscitem legítimas preocupações quanto ao funcionamento do mercado 
interno ou que justifiquem a intervenção do legislador da União. Tal seria o caso, por 
exemplo, se determinados produtos do tabaco fossem proibidos em alguns países e não 
noutros ou se a embalagem dos produtos do tabaco diferisse de tal modo consoante os países, 
que, na ausência de restrições, tal poderia ser razoavelmente considerado prejudicial para o 
funcionamento do mercado interno. Porém, este aspeto não emerge, nem da exposição de  
motivos, nem do relatório de avaliação do impacto.

A exposição de motivos indica que as campanhas de mobilização de cidadãos tiveram um 
efeito decisivo nos dados quantitativos da consulta pública, que indicam que os cidadãos que 
responderam à consulta se manifestaram contra as alterações à DPT. Trata-se aqui de um 
importante desvio em relação ao inquérito Eurobarómetro publicado em maio de 2012, que 
indica que os cidadãos da EU são largamente favoráveis a medidas de controlo do tabaco. De 
acordo com o referido inquérito, 65% dos cidadãos europeus não consideram que as 
advertências nas embalagens de cigarros afetem as atitudes dos consumidores, ao passo que 
70% não consideram que as mesmas dissuadam os jovens de fumar. Daqui resulta que o 
público considera necessário tomar medidas para combater o consumo de tabaco, mas que as 
medidas propostas pela Comissão na sua proposta alterada não contribuem para a consecução 
dos seus objetivos no que se refere a um nível elevado de proteção da saúde. 

Além do mais, no tocante ao objetivo primeiro, isto é, um mais eficaz funcionamento do 
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mercado interno, muitas das disposições, como analiticamente antes demonstrado, não só não 
criam igualdade de condições de concorrência no mercado, mas distorcem a concorrência e 
perturbam o mercado interno.   

Por outro lado, nos termos do artigo 24.º, n.º 2, os legisladores nacionais podem impor 
medidas mais rigorosas do que as previstas na proposta de Diretiva, algo que é claramente 
contrário ao objetivo de base, designadamente a harmonização das políticas nacionais. 

Por fim, a proposta prevê um elevado número de atos delegados (16) adotados pela Comissão, 
alguns dos quais se referem a elementos essenciais da proposta legislativa, como é o caso, por 
exemplo, da  harmonização do teor máximo em nicotina, alcatrão e monóxido de carbono. 
Uma tão indefinida carta-branca a relativamente a propostas legislativas substanciais é 
contrária ao artigo 290.º do TFUE.

Por conseguinte, na sua forma atual, a proposta de diretiva não é conforme com o princípio da 
subsidiariedade, porquanto nada na exposição de motivos ou no relatório de avaliação do 
impacto permite concluir que os objetivos visados podem ser melhor alcançados ao nível da 
União. 


