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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento dinamarquês 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 Parlamento dinamarquês, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

Parecer do Parlamento dinamarquês sobre a proposta da Comissão de revisão da Diretiva 
relativa aos produtos do tabaco (COM(2012) 788)

Senhor Presidente,

Em 19 de dezembro de 2012, a Comissão apresentou uma 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). A proposta prevê uma profunda 
revisão da legislação da União Europeia em vigor neste domínio e contém regras novas e mais 
rigorosas para os produtos do tabaco.

A proposta foi examinada na Comissão da Saúde e da Prevenção do Parlamento dinamarquês, 
que teve a oportunidade de a debater nas suas reuniões de 29 de janeiro e de 19 e 26 de 
fevereiro, bem como de proceder a um exame técnico em 7 de fevereiro.

Neste contexto e tendo em conta que os debates sobre a proposta de diretiva se encontram 
numa fase inicial, a referida comissão formulou, em 27 de fevereiro, as observações que se 
seguem e que a Comissão dos Assuntos Europeus aprovou na sua reunião de 1 de março de 
2013:

Parecer fundamentado

Uma maioria da comissão, constituída pelo Partido Liberal (V), pelo Partido Popular 
Dinamarquês (DF), pela Lista da Unidade (EL), pela Aliança Liberal (LA) e pelo Partido 
Democrata Cristão (K), considera fundamentalmente que o quadro legislativo para a 
regulamentação do mercado interno dos produtos do tabaco foi igualmente estabelecido de 
forma prospetiva a nível da UE, em conformidade com o princípio da subsidiariedade. No 
entanto, o facto de a proposta prever um amplo recurso a atos delegados (a saber, 16) torna 
efetivamente difícil proceder a um controlo exaustivo da "subsidiariedade" e avaliar o âmbito 
de aplicação da diretiva em causa. Além disso, o amplo recurso a atos delegados faz com que 
seja extremamente complicado para os parlamentos nacionais respeitar as obrigações que lhes 
incumbem por força do Tratado, em virtude do qual devem assegurar o respeito pelo princípio 
da subsidiariedade. Os partidos solicitam, por isso, à Comissão que reduza ao mínimo o 
recurso a atos delegados, tanto na Diretiva relativa aos produtos do tabaco como na legislação 
em geral.

Uma minoria da comissão, constituída pelo Partido Social-Democrata (S), pelo Partido Social 
Liberal (RV) e pelo Partido Popular Socialista (SF), defende que o quadro legislativo para a 
regulamentação do mercado interno dos produtos do tabaco deve ser estabelecido a nível da 
UE. Estes partidos consideram, por conseguinte, que a proposta é compatível com o princípio 
da subsidiariedade. Segundo estes partidos, não é, pois, necessário que o Parlamento 
dinamarquês apresente um parecer fundamentado à Comissão.

Além disso, a Comissão da Saúde e da Prevenção formulou, em 27 de fevereiro, as 
observações que se seguem e que a Comissão dos Assuntos Europeus aprovou na sua reunião 
de 1 de março de 2013:
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Observações de caráter geral

Uma maioria da comissão, constituída pelos Partidos V, S, DF, RV SF, LA e K, considera que 
uma revisão da Diretiva em vigor relativa aos produtos do tabaco deve procurar conciliar de 
forma equilibrada as considerações ligadas ao mercado interno, por um lado, e os aspetos de 
saúde pública ligados à regulamentação dos produtos do tabaco, por outro lado. Estes partidos 
entendem, neste contexto, que a regulamentação da venda, do fabrico e da apresentação dos 
produtos do tabaco deve ser estabelecida tendo em conta a necessidade de travar o 
aparecimento de novos consumidores de produtos do tabaco, em particular crianças e jovens, 
e de oferecer a todos os cidadãos a possibilidade de fazer uma escolha esclarecida destes 
produtos.

Uma minoria da comissão, constituída pelos Partidos S, RV e SF, considera, além disso, que, 
na globalidade, a proposta da Comissão é boa e construtiva e pode contribuir para melhorar o 
funcionamento do mercado interno e assegurar um nível elevado de proteção da saúde.

Uma minoria da comissão, constituída pela EL, considera que, na globalidade, a proposta da 
Comissão é boa e pode contribuir para melhorar a saúde e assegurar maior transparência aos 
consumidores. A Lista da Unidade partilha o ponto de vista da maioria da comissão, segundo 
a qual a regulamentação da venda, do fabrico e da apresentação dos produtos do tabaco deve 
ser estabelecida tendo em conta a necessidade de travar o aparecimento de novos 
consumidores de produtos do tabaco, em particular crianças e jovens, e de oferecer a todos os 
cidadãos a possibilidade de fazer uma escolha esclarecida destes produtos.

Atos delegados

A comissão considera que a proposta da Comissão prevê que esta recorra em grande medida à 
adoção de atos delegados, na medida em que o texto oferece esta possibilidade em nada
menos do que 16 domínios.

De acordo com uma maioria da comissão, constituída pelos Partidos V, DF, EL, LA e K, o 
amplo recurso a atos delegados faz com que seja extremamente complicado para os 
parlamentos nacionais respeitar as obrigações que lhes incumbem por força do Tratado, em 
virtude do qual devem assegurar o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Estes partidos 
não podem, por isso, ser favoráveis a um tão amplo recurso à adoção de atos delegados, razão 
pela qual convidam a Comissão a reduzir ao mínimo o número de atos delegados, tanto na 
proposta de diretiva relativa aos produtos do tabaco como na legislação em geral.

Uma minoria da comissão (S, RV e SF) entende que o facto de a proposta prever um amplo 
recurso a atos delegados torna difícil proceder a uma avaliação aprofundada das implicações 
da diretiva. Estes partidos solicitam, por conseguinte, a realização de uma avaliação exaustiva 
dos poderes de delegação específicos, a fim de assegurar que sejam colocados limites 
razoáveis às possibilidades de a Comissão proceder posteriormente a uma adaptação das 
disposições da diretiva.

Proibição de rapé

Uma maioria da comissão, constituídas pelos Partidos V, DF, EL, LA e K, considera que a 
Diretiva relativa aos produtos do tabaco, em vigor desde 2001, não prevê a proibição da venda 
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de rapé na Dinamarca. Estes partidos são de opinião que a venda de rapé é legal nos termos da 
diretiva em vigor e assinalam que se trata de um produto tradicional. Assim sendo, a alteração 
proposta é contrária à atual interpretação que a Dinamarca faz da Diretiva relativa aos 
produtos do tabaco.

A maioria não pode, por isso, apoiar uma proibição da comercialização de rapé, qualquer que 
seja o seu acondicionamento, e assinala igualmente que o rapé é menos nocivo para a saúde 
do que os cigarros convencionais e não provoca o tabagismo passivo.

Além disso, a maioria faz referência ao parecer sobre esta questão enviado pelo Parlamento 
sueco à Comissão.

Regulamentação dos produtos sem tabaco

Uma maioria da comissão, constituída pelos Partidos V, DF, EL, LA e K, considera que a 
diretiva só se aplica aos produtos que contêm tabaco, razão pela qual outros produtos que 
contêm nicotina não devem ser regulamentados no âmbito da Diretiva relativa aos produtos 
do tabaco.

Medição e comunicação de ingredientes e emissões

A comissão apoia o estabelecimento de um sistema europeu comum de prestação de 
informações, que permita ao setor do tabaco comunicar diretamente à Comissão os aditivos 
utilizados.

Uma minoria, constituída pelos Partidos V, DF, LA e K, está preocupada com a perspetiva de 
só ser exigido aos Estados-Membros que informem a Comissão sobre os métodos utilizados 
para medir emissões que não de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono e emissões de 
outros produtos do tabaco que não cigarros. Estes partidos receiam que esta situação conduza 
à coexistência de diferentes exigências em relação, por exemplo, ao método de medição 
utilizado nos 27 Estados-Membros, o que não favorece o mercado interno.

Por último, a minoria em questão considera que os métodos utilizados para a medição e 
comunicação dos ingredientes e emissões devem ser harmonizados e estabelecidos pela 
Comissão e não pelos diferentes Estados-Membros.

Disposições relativas aos aditivos

Uma maioria, constituída pelos Partidos S, RV, SF e EL, considera razoável proibir uma série 
de aditivos que dão a impressão de que os produtos do tabaco são saudáveis, lhes dão um 
aroma particular, o que facilita a iniciação ao tabagismo, ou agradam às crianças.

Uma minoria, constituída pelos Partidos V, DF, LA e K, apoia a introdução de normas 
europeias comuns para a utilização de aditivos nos cigarros, a fim de, nomeadamente, proibir 
os produtos do tabaco sob a forma de rebuçados, pois podem servir para atrair novos 
fumadores, frequentemente jovens. Os partidos em questão são, por conseguinte, favoráveis à 
proibição dos cigarros que contêm grandes quantidades de edulcorantes com sabor a fruta ou 
outros sabores. Contudo, estes partidos não podem apoiar a proibição proposta dos 
denominados "aromas distintivos", se esta implicar, por exemplo, a proibição total dos 
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vulgares cigarros de mentol.

Esta minoria está igualmente preocupada com a redação do artigo 12.º, n.ºs 1 e 2, e é de 
opinião que estas disposições devem ser clarificadas, a fim de evitar o surgimento de 
obstáculos ao mercado interno devido a interpretações divergentes nos Estados-Membros.

A minoria em questão é favorável a que os charutos, as cigarrilhas e o tabaco para cachimbo 
sejam isentos da proibição relativa aos produtos do tabaco com aromas distintivos e da 
proibição de utilização de aromas em filtros, papéis, etc. Estes partidos consideram, contudo, 
que, também neste domínio, a Comissão não deve dispor de competências para adotar atos 
delegados destinados a revogar a isenção.

Rotulagem e embalagem

A comissão entende que as advertências ilustradas constituem um instrumento eficaz em 
matéria de informação dos consumidores e é favorável a que a utilização de advertências 
associando texto e imagem seja obrigatória na União Europeia.

Uma minoria, constituída pelos Partidos V, DF, LA e K, considera que a atual exigência de 
que a advertência cubra 30% da face dianteira e 40% da face traseira já permite fornecer 
informações visíveis aos consumidores, pelo que as vantagens que se podem esperar de 
normas mais rigorosas são limitadas. A minoria em questão não pode aceitar a 
obrigatoriedade de uma embalagem uniformizada, alegando que podem existir limitações de 
ordem legal ligada ao direito das marcas e aos direitos de propriedade intelectual.

A minoria em questão não é favorável à exigência de que os maços de cigarros contenham, 
pelo menos, 20 cigarros e de que o tabaco de enrolar seja vendido em bolsas com, pelo 
menos, 40 gramas de tabaco, o que equivale a proibir as caixas. Os partidos alegam que o 
facto de existirem cigarros «slim» ou embalagens com cantos não é da competência do 
mercado interno.

Além disso, esta minoria considera que os textos das advertências para outros produtos que 
não os cigarros fabricados devem continuar a poder figurar nas embalagens sob a forma de 
rótulos adesivos inamovíveis.

Vendas à distância e rastreabilidade

Uma maioria, constituída pelos Partidos S, RV, SF e EL, é favorável a um reforço do controlo 
das vendas à distância de produtos do tabaco, bem como à proposta relativa à rastreabilidade e 
aos elementos de segurança.

Queira V. Ex.ª aceitar os protestos da minha mais elevada consideração.

Eva Kjer Hansen 
Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus


