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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

26.2.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(0025/2013)

Objeto: Parecer fundamentado do Parlamento sueco 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.

Junto se transmite, para conhecimento, um parecer fundamentado do Parlamento sueco 
(Riksdag) sobre a proposta em referência.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Parlamento da Suécia (Riksdag)

A proposta da Comissão 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), que foi objeto do relatório 2012/13 
da Comissão dos Assuntos Sociais: SoU17, foi examinada pelo Riksdag à luz do princípio da 
subsidiariedade.  

A proibição de colocação no mercado de tabaco para uso oral (“snus”) em Estados-Membros
que não a Suécia continua a figurar na proposta de revisão da diretiva apresentada pela 
Comissão (artigo 15.º).

A Diretiva “Produtos do tabaco” (DPT) deve abranger os produtos do tabaco que são 
vendidos livremente no mercado comum europeu.  Assim sendo, o Riksdag considera que a 
regulamentação do tabaco para uso oral deve ser uma questão nacional e que a diretiva não o 
deve abranger.

O Riksdag considera portanto que, nas suas partes pertinentes, a proposta da Comissão, tal 
como se apresenta, não respeita o princípio da subsidiariedade.

Quanto ao resto da proposta, o Riksdag considera que esses elementos obedecem ao princípio 
da subsidiariedade.
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Relatório 2012/13:SoU17 da Comissão dos Assuntos Sociais

Avaliação da proposta da Comissão de revisão da Diretiva “Produtos do tabaco” à luz do 
princípio da subsidiariedade 

Resumo

No presente relatório, a Comissão dos Assuntos Sociais analisa a proposta da Comissão 
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). A proposta diz respeito a uma revisão da atual 
Diretiva da UE “Produtos do tabaco” (2001/37/CE).

No entender desta comissão, a Diretiva “Produtos do tabaco” deve abranger os produtos do 
tabaco que são livremente comercializados no mercado comum europeu.  A comissão 
verifica, todavia, que a proibição de comercialização de tabaco para uso oral noutros 
Estados-Membros que não a Suécia continua a figurar na proposta de diretiva da Comissão. 
Neste contexto, a comissão considera que a regulamentação do tabaco para uso oral deve ser 
considerada uma questão nacional e que a diretiva não o deve abranger.

Esta comissão considera que, nas suas partes pertinentes, a proposta da Comissão, tal como se 
apresenta, não respeita o princípio da subsidiariedade. A comissão propõe, por isso, que o 
Riksdag envie um parecer fundamentado aos Presidentes do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, em conformidade com o disposto no artigo 10.º, n. 6, do 
Regulamento Interno do Riksdag.

Na opinião desta comissão, as outras secções da proposta da Comissão não são contrárias ao 
princípio da subsidiariedade A comissão propõe que o assunto seja considerado uma única 
vez, antes de ser tomada uma decisão final. 

Proposta de decisão do Riksdag apresentada pela comissão

Avaliação da proposta da Comissão de revisão da Diretiva “Produtos do tabaco” à luz 
do princípio da subsidiariedade 

O Riksdag decide enviar aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
um parecer fundamentado, como figura no anexo 2. A comissão propõe que o assunto seja 
considerado uma única vez, antes de ser tomada uma decisão final. 

Estocolmo, 19 de fevereiro de 2013 

Pela Comissão dos Assuntos Sociais 

Anders W Jonsson

Participaram no decisão os seguintes deputados: 
Anders W Jonsson (Partido do Centro (C)), Lena Hallengren (Partido Social-moderaternaDemocrata (S)), Saila 
Quicklund (Partido Moderado (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella 
Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Partido Liberal (FP)), Catharina Bråkenhielm 
(S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (Partido dos Verdes (MP)), Anders Andersson (Partido 
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Cristão-Democrata (KD)), Per Ramhorn (Partido dos Democratas da Suécia (SD)), Eva Olofsson (Partido da 
Esquerda (V)), Metin Ataseven (M) e Solveig Zander (C).

Apresentação

Assunto e procedimento preliminar

O Riksdag foi autorizado a emitir parecer fundamentado sobre a proposta da Comissão 
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).

O plenário enviou a proposta da Comissão à Comissão dos Assuntos Sociais em 7 de janeiro 
de 2013. O prazo para a apresentação de um parecer fundamentado expira em 4 de março de 
2013.

No âmbito do COM (2012) 788, o governo enviou ao Riksdag uma exposição de motivos em 
24 de janeiro de 2013 (2012/13: FPM51).

Em 12 de fevereiro de 2013, o Secretário de Estado Ragnwi Marcelind enviou à comissão 
informações sobre a posição do governo relativamente à Diretiva “Produtos do tabaco” e o 
andamento dos trabalhos. 

Conteúdo da proposta

Antecedentes

A atual Diretiva da UE “Produtos do tabaco” (2001/37/CE) foi adotada em 2001 tendo em 
vista reduzir o uso do tabaco. 

A 19 de dezembro de 2012, a Comissão Europeia aprovou uma proposta de revisão da 
Diretiva “Produtos do tabaco”. O objetivo global da revisão é melhorar o funcionamento do 
mercado interno da UE. A Comissão fixou como objetivo alcançar um elevado nível de 
proteção da saúde humana.  A proposta procura reduzir o número de jovens que consomem 
produtos do tabaco e melhorar a proteção do consumidor.  Por exemplo, as pessoas devem 
obter informações corretas sobre as consequências que o consumo de tabaco tem para a saúde.

Em determinados domínios (por ex. teores de alcatrão nos produtos do tabaco) não são 
propostas regras novas. Todavia, em muitos outros são propostas mudanças substanciais às 
atuais disposições, como o dos aditivos aromáticos autorizados nos produtos do tabaco.  Além 
disso, propõe-se que a diretiva também abranja domínios não abrangidos pela atual diretiva, 
por exemplo, os produtos à base de plantas para fumar.

A revisão da Diretiva 2001/37/CE concentra-se em cinco domínios: 1) produtos do tabaco 
sem combustão e extensão do âmbito dos produtos (ou seja, produtos que contêm nicotina e 
produtos à base de plantas para fumar), 2) embalagem e rotulagem, 3) ingredientes/aditivos, 
4) vendas à distância transfronteiriças e 5) rastreabilidade e elementos de segurança.
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Venda de tabaco para uso oral (artigo 15.º)

O artigo 15.º da proposta determina que os Estados-Membros devem proibir a colocação no 
mercado de tabaco para uso oral, sem prejuízo do disposto no artigo 151.º do Ato de Adesão 
da Áustria, da Finlândia e da Suécia. Ao abrigo deste Ato, a Suécia beneficia de uma 
derrogação a esta proibição.

A Comissão considera que não se justifica levantar a atual proibição, que foi introduzida já 
em 1992 e se justificava do ponto de vista do mercado interno, uma vez que três 
Estados-Membros tinham já proibido ou anunciado a proibição do tabaco para uso oral devido 
aos efeitos nocivos e criadores de dependência do produto. Naquela altura, o tabaco para uso 
oral tinha também começado a ser distribuído no mercado de certos Estados-Membros de 
modo a atrair os jovens. Os efeitos nocivos do tabaco para uso oral foram confirmados pelo 
Comité Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente Identificados 
(CCRSERI) da Comissão e por outros estudos. Dado o desenvolvimento contínuo do tabaco 
para uso oral, em especial do tabaco para uso oral aromatizado de forma significativa e 
apresentado em embalagens atrativas no mercado sueco, a Comissão considera que há um 
risco de novos utilizadores, incluindo os jovens, adquirirem o hábito de consumo (inclusive de 
outros produtos do tabaco).

A atual proibição foi considerada proporcionada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 
em 2004 devido aos efeitos nocivos, à incerteza quanto à possibilidade de o tabaco para uso 
oral ser um substituto dos cigarros, às propriedades tóxicas e criadoras de dependência da 
nicotina, ao potencial de risco deste tabaco para os jovens e à novidade do produto. [Processo 
C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG v. Landrat des Kreises Herford, ECR 2004, p. I-
11825.]. A Comissão considera que este raciocínio continua a ser válido.

Parecer preliminar do governo

Na sua exposição de motivos 2012/13: FPM51, o governo congratula-se pelo facto de a 
Comissão ter, como prometido, apresentado uma proposta de revisão da Diretiva “Produtos 
do Tabaco” antes do final de 2012. O governo considera que uma revisão da diretiva se 
poderá traduzir no aumento da proteção do consumidor e numa maior clareza no 
desenvolvimento de produtos, assim como, necessariamente, numa legislação mais clara, na 
medida em que a responsabilidade da indústria passa a estar definida de forma mais precisa e 
a função das autoridades de supervisão ganha clareza.

O governo pretende ver instaurado um sistema uniforme e responsável de regras que abranja 
todos os produtos do tabaco. Regras uniformes e responsáveis para o tabaco equivalem a 
poder regulamentar o tabaco de forma mais estrita, com a tónica num nível elevado de 
proteção da saúde humana e no reforço da defesa do consumidor, assim como a não necessitar 
de regras distintas para proibir produtos de tabaco específicos. Em particular, o governo 
congratula-se pelo fato de que a proposta querer reduzir o consumo de tabaco pelos jovens e 
garantir que os consumidores recebam informações corretas sobre os riscos que o uso do 
tabaco implica para a saúde. O governo também verifica com satisfação que a Comissão 
propõe, desta feita, que alguns produtos do tabaco ostentem advertências de saúde 
obrigatórias. De um modo geral, o governo considera que muitas das propostas irão contribuir 
para uma redução dos danos provocados pelo tabaco e melhorar a proteção dos consumidores 
na UE.
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No entanto, o governo considera que algumas partes da proposta podiam ser mais claras, por 
exemplo, as regras aplicáveis aos ingredientes e aditivos.

O governo lamenta que a Comissão continue a propor regras específicas para certos produtos 
do tabaco, por exemplo, a manutenção da proibição de colocação no mercado de tabaco para 
uso oral (“snus”) em Estados-Membros que não a Suécia. O governo teria preferido que a 
proposta da Comissão previsse um sistema uniforme e responsável de regras que abrangesse 
todos os produtos do tabaco. Regras uniformes permitiriam considerar todos os produtos do 
tabaco segundo os mesmos critérios, o que, no entender do governo, é um objetivo desejável. 
O governo observa que a Suécia beneficia de uma isenção permanente (não temporária) nos 
termos do Tratado de Adesão (Ato de Adesão), ao abrigo da qual os cidadãos suecos podem 
usar “snus”.

A exposição de motivos torna claro que o governo irá analisar pormenorizadamente a 
proposta da Comissão, incluindo as novas regras aplicáveis aos aditivos em produtos do 
tabaco, a proibição de colocação no mercado de tabaco para uso oral em Estados-Membros
que não a Suécia, bem como as novas regras aplicáveis às advertências em texto e em 
imagens.

Avaliação da comissão parlamentar

Introdução

O princípio da subsidiariedade está definido no artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com este artigo, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a 
União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam 
ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, podendo contudo, devido às 
dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser melhor alcançados a nível da União.

Ao abrigo do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexado ao Tratado de Lisboa, a Comissão, o Parlamento Europeu e o 
Conselho enviam os seus projetos de atos legislativos aos Parlamentos nacionais para que 
estes possam emitir parecer sobre a conformidade da proposta com o princípio da 
subsidiariedade. Em virtude do disposto no artigo 10.º, n.º 6, do seu Regulamento Interno, 
cabe ao Riksdag verificar se o ato legislativo não obedece àquele princípio. 

Se um Parlamento nacional considerar que o projeto de ato legislativo em questão não 
obedece ao princípio da subsidiariedade, pode dirigir um parecer fundamentado aos 
Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.  Esse parecer deve ser 
enviado no prazo de oito semanas a contar da data de disponibilização do projeto de ato 
legislativo, em todas as línguas oficiais da UE. A comissão parlamentar também deve 
submeter um relatório ao plenário, se pelo menos cinco dos seus membros assim o 
solicitarem.

Aplicação do princípio da subsidiariedade nesta matéria 

Avaliação da Comissão
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A Comissão entende que algumas das áreas incluídas na proposta já estão harmonizadas, mas 
necessitam de ser atualizadas em conformidade com os desenvolvimentos do mercado, 
científicos e internacionais. Outras áreas relevantes estão sujeitas a diferentes abordagens 
jurídicas nos Estados-Membros, que deram origem a obstáculos ao funcionamento do 
mercado interno. Por exemplo, em matéria de rotulagem e ingredientes, a heterogeneidade das 
situações nos Estados-Membros conduziram a uma situação em que a indústria tem de 
produzir diferentes linhas de produtos para mercados diferentes. Só uma abordagem 
harmonizada a nível da UE nestas áreas pode eliminar os obstáculos ao comércio 
transfronteiriço e evitar a fragmentação, garantindo simultaneamente um nível elevado 
comparável de proteção da saúde. Por último, a Comissão considera que é muito difícil para 
um Estado-Membro agir unilateralmente em algumas áreas devido à dificuldade de executar 
essa ação quando os outros Estados-Membros têm regras diferentes. Uma medida 
juridicamente vinculativa a nível da UE produz, por conseguinte, benefícios claros. O mesmo 
é válido para o sistema de localização e seguimento da UE dado que os produtos do tabaco 
circulam regularmente além-fronteiras. No entender da Comissão, a presente proposta 
contribui igualmente para uma maior coerência, tanto nos Estados-Membros como entre eles, 
e para um nível mais elevado de segurança jurídica, por exemplo na área dos produtos que 
contêm nicotina, em que a atual situação jurídica é complexa e pouco clara, o que impede a 
existência de condições de concorrência equitativas. A Comissão afirma que os objetivos da 
ação proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, podendo ser 
melhor alcançados a nível da União.

Ao abrigo do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União não 
devem exceder o necessário para atingir os objetivos do Tratado (artigo 5.º, n.º 4, do TUE). A 
Comissão considera que a proposta respeita o princípio da proporcionalidade.

Avaliação do governo

O governo partilha o ponto de vista da Comissão de que a proposta obedece aos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.

Parecer da comissão parlamentar

A comissão congratula-se pelo facto de a Comissão ter apresentado uma proposta de revisão 
da Diretiva “Produtos do tabaco”. Muitas das propostas poderão contribuir para uma redução 
dos danos provocados pelo tabaco e melhorar a proteção dos consumidores na UE. É positivo 
que a proposta ponha a tónica na redução do número de jovens que começam a usar produtos 
do tabaco. 

No entender da comissão, a Diretiva “Produtos do Tabaco” deve abranger os produtos do 
tabaco que são livremente comercializados no mercado comum europeu.  A comissão 
verifica, todavia, que a proibição de colocar no mercado tabaco para uso oral (“snus”) em 
Estados-Membros que não a Suécia continua a figurar na proposta de diretiva da Comissão. 
Por conseguinte, a comissão considera que a regulamentação do tabaco para uso oral deve ser 
considerada uma questão nacional e que, portanto, a diretiva não o deve abranger.

Esta comissão considera que, nas suas partes pertinentes, a proposta da Comissão, tal como se 
apresenta, não respeita o princípio da subsidiariedade. A comissão propõe, por isso, que o 
Riksdag envie um parecer fundamentado aos Presidentes do Parlamento Europeu, do 
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Conselho e da Comissão, em conformidade com o disposto no artigo 10.º, n.º 6, do seu 
Regulamento Interno.

Na opinião desta comissão, as outras secções da proposta da Comissão não são contrárias ao 
princípio da subsidiariedade

A comissão propõe que o assunto seja apresentado uma única vez, antes de ser tomada uma 
decisão final. 
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Anexo I

Síntese dos documentos avaliados

Proposta da Comissão 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)

Anexo 2

Parecer fundamentado do Parlamento (Riksdag) do Reino da Suécia

A proposta da Comissão 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), que foi objeto do relatório 2012/13 da 
Comissão dos Assuntos Sociais: SoU 17, foi examinada pelo Riksdag à luz do princípio de 
subsidiariedade.  

A proibição de colocação no mercado de tabaco para uso oral em Estados-Membros que não a 
Suécia continua a figurar na proposta de revisão da diretiva apresentada pela Comissão (artigo 
15.º).

A Diretiva “Produtos do Tabaco” deve abranger os produtos de tabaco que são vendidos 
livremente no mercado comum europeu.  Assim sendo, o Riksdag considera que a 
regulamentação do tabaco para uso oral (“snus”) deve ser uma matéria nacional e que, 
portanto, a diretiva não o deve abranger.

O Riksdag considera portanto que, nas suas partes pertinentes, a proposta da Comissão, tal 
como se apresenta, não respeita o princípio da subsidiariedade.

Quanto ao resto da proposta, o Riksdag considera que esses elementos obedecem ao princípio 
da subsidiariedade.


