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(28/2013)

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Deputados italiana, 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.

Segue em anexo, a título informativo, um parecer fundamentado da Câmara dos Deputados 
italiana sobre a proposta em referência.
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ANEXO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Assunto: 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 final)

Documento aprovado pela XIV Comissão

A XIV Comissão sobre as Políticas da União Europeia,

Tendo examinado, sob o ponto de vista da conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, a proposta de diretiva relativa ao fabrico, à apresentação e à venda de 
produtos do tabaco e produtos afins (COM(2012)0788 final), 

Tendo em conta o objetivo da proposta da diretiva, que através de uma revisão da 
diretiva sobre os produtos do tabaco (2001/37/CE), e à luz da evolução científica, 
internacional e do mercado, tem por finalidade assegurar um nível mais elevado de 
defesa da saúde no que respeita aos riscos decorrentes do consumo de tabaco, com 
referência específica ao consumo por parte dos jovens,

Observando todavia que a disciplina acolhida pela proposta de diretiva apresenta 
aspetos criticáveis no que diz respeito à observância do princípio de subsidiariedade,

Considerando, nomeadamente que:

a) A avaliação da correção da base jurídica dos projetos legislativos da União Europeia 
precede os mecanismos de controlo da subsidiariedade por parte dos parlamentos 
nacionais a que se refere o Protocolo n.º 2 anexo ao Tratado da União Europeia e ao 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Por conseguinte, há que 
considerar que os parlamentos nacionais podem aprovar pareceres fundamentados na 
aceção do artigo 6.º do dito Protocolo caso verifiquem que se recorreu a uma base 
jurídica incorreta ou inadequada quanto ao conteúdo e às finalidades de um projeto 
legislativo europeu;

b) A base jurídica da proposta de diretiva em apreço é constituída pelo artigo 114.º do 
TFUE, relativo à aproximação das legislações nacionais tendo por objetivo o 
estabelecimento e funcionamento do mercado interno;

c) O Tribunal de Justiça teve já ocasião de se pronunciar sobre a admissibilidade do 
recurso a estas disposições (artigo 95.º do TCE) para fins da adoção de medidas de 
harmonização quanto à publicidade dos produtos do tabaco (veja-se em especial os
Acórdãos de 10 de dezembro de 2002, British American Tobacco 
(Investment *) e Imperial Tobacco, Processo C 491/01, Coletânea . P.1-11453, n.º 60; 
e de 12 de julho de 2005 – Complementos alimentares, Processos apensos  C-154/04 e
C-155/04, n.º 28);
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d) O Tribunal indicou, nomeadamente, que o artigo 114.º, interpretado em conjugação 
com o artigo 168.º do TFUE, permita a adoção de medidas com implicações sobre a 
saúde humana desde que o ato legislativo se destine em primeiro lugar e efetivamente
à eliminação de obstáculos à livre circulação de mercadorias ou à eliminação de 
distorções sensíveis da concorrência. O recurso ao artigo 114.º, por outro lado, não 
estará justificado quando o ato a adotar tenha por objetivo primeiro e imediato a tutela 
da saúde e "apenas como efeito secundário a harmonização das condições de mercado 
no interior da Comunidade";

e) A proposta de diretiva em apreço não parece cumprir integralmente as condições 
colocadas pelo Tribunal para que se recorra ao artigo 114.º,na medida em que 
numerosas disposições dela constantes não parecem idóneas para eliminar obstáculos 
à livre circulação do tabaco nem distorções de concorrência;

f) Em especial a proposta, ao encorajar os Estados-Membros a intervirem de maneira 
autónoma em alguns domínios (medição das diversas emissões de nicotina, alcatrão e 
monóxido de carbono; testes posteriores de medição de ingredientes; requisitos para a
proibição de produtos que contenham aditivos específicos; introdução de um sistema 
de autorização para os novos produtos; introdução de normas mais severas sobre o 
fabrico);cria os pressupostos para  divergências significativas entre os 
Estados-Membros e consequentes limitações à livre circulação de mercadorias;

g) As disposições da proposta relativas à normalização das embalagens e à proibição de 
venda de categorias inteiras de produtos atualmente legais como os cigarros 'slim', os 
de menta e as embalagens de 10, são expressamente justificadas pela Comissão 
Europeia através da vontade de reduzir a atratividade dos produtos do tabaco e com a 
preocupação de que um certo tipo de pacote ou produto possa induzir o consumidor a 
pensar que são menos danosos. A proibição destes produtos não tem assim por 
objetivo reduzir distorções no mercado interno ou na concorrência, mas 
exclusivamente aumentar a proteção da saúde, contrastando com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça;

exprime o seu

PARECER FUNDAMENTADO

na aceção do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 anexo ao Tratado sobre a União Europeia e ao 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.


