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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde "Por uma Europa sem fumo: opções estratégicas a nível 
comunitário"
(2007/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão "Por uma Europa sem fumo: opções 
estratégicas a nível comunitário" (COM(2007)0027),

– Tendo em conta a Convenção-Quadro da OMS sobre o Controlo do Tabaco ("Framework 
Convention on Tobacco Control, FCTC"),

– Tendo em conta a Declaração da Comissão sobre o REACH relativamente aos aditivos do 
tabaco ("Commission statement concerning tobacco additives in the context of the 
negotiations on REACH and concerning the European Parliament's amendments on 
tobacco additives"),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2007),

A. Considerando que o fumo do tabaco é uma mistura tóxica complexa composta por mais de 
4 000 substâncias, entre elas substâncias tóxicas, tais como o ácido cianídrico, o amoníaco 
e o monóxido de carbono, e mais de 50 substâncias com comprovados efeitos 
cancerígenos,

B. Considerando que, só na União Europeia morrem anualmente pelo menos 650 000 pessoas 
das consequências do consumo de tabaco, 

C. Considerando que está cientificamente provado que o fumo do tabaco em espaços 
fechados afecta gravemente a saúde e provoca a morte prematura, 

D. Considerando que o fumo do tabaco em espaços fechados afecta nomeadamente as vias 
respiratórias, provocando irritações das mucosas, tosse, rouquidão, uma respiração curta e 
uma redução dos parâmetros funcionais pulmonares, bem como o aparecimento e o 
agravamento da asma, das pneumonias, das bronquites e das doenças pulmonares 
obstrutivas crónicas, e que os danos nos vasos sanguíneos são tão consideráveis que 
podem levar a enfartes cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais, 

E. Considerando que está provado que a exposição ao fumo do tabaco no local de trabalho 
aumenta o risco de cancro do pulmão, e que, por exemplo, a probabilidade de os 
trabalhadores de locais de restauração em que é permitido fumar de contraírem um cancro 
do pulmão é 50% superior que a dos trabalhadores que não estão expostos ao fumo do 
tabaco, 

F. Considerando que se estima que na União Europeia morrem anualmente cerca de 80 000 
pessoas devido ao tabagismo passivo, 
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G. Considerando que as crianças são particularmente vulneráveis ao fumo do tabaco, 

H. Considerando que a exposição ao fumo do tabaco durante a gravidez pode aumentar os 
riscos de malformações, abortos, mortes fetais e partos prematuros, podendo ainda 
provocar uma diminuição do crescimento longitudinal do feto, um tamanho mais pequeno 
da cabeça e uma redução do peso aquando do nascimento e que existe uma relação entre o 
tabagismo passivo e as infecções do ouvido médio, as disfunções pulmonares, a asma e a 
morte súbita dos lactentes, 

I. Considerando que a União Europeia e 25 dos 27 Estados-Membros já assinaram e 
ratificaram a Convenção-Quadro da OMS sobre o Controlo do Tabaco, em cujo 
preâmbulo se assinala que a obrigação de proteger contra o fumo do tabaco assenta nas 
liberdades e nos direitos fundamentais do Homem e que, segundo o artigo 8.º dessa 
Convenção-Quadro, a protecção contra o fumo do tabaco é um direito fundamental, 

J. Considerando que uma política responsável tem a obrigação de criar um ambiente em que 
fumar já não seja considerado normal e de incentivar os fumadores a reduzirem o 
consumo de tabaco ou a deixarem de fumar, bem como impedir que as crianças e os 
jovens comecem a fumar, 

K. Considerando que só uma proibição generalizada de se fumar em todos os locais de 
trabalho fechados, incluindo os do sector da restauração, e em todas as instalações 
públicas e meios de transporte pode proteger a saúde dos trabalhadores e dos não 
fumadores, facilitando-se, ao mesmo tempo, em grande medida, aos fumadores que 
deixem de fumar, 

L. Considerando que nos Estados-Membros em que se introduziu a proibição generalizada de 
se fumar não se verificou uma redução do volume de negócios no sector da restauração, 

M. Considerando que convém partir do pressuposto de que o consumo de tabaco provoca 
perdas anuais para as economias nacionais europeias estimadas em centenas de milhões, 

N. Considerando que os custos do consumo de tabaco para os sistemas de saúde são 
suportados por todos os cidadãos e não pelos que estão na origem desses custos, 

O. Considerando que 70% dos cidadãos da UE são não fumadores, 

P. Considerando que 86% dos cidadãos da UE são a favor de que seja proibido fumar nos 
locais de trabalho, 84% nos lugares públicos, 61% nos bares e cafés e 77% nos 
restaurantes, 

1. Congratula-se com o Livro Verde da Comissão enquanto pedra de toque para uma política 
europeia responsável em prol da protecção dos cidadãos contra os efeitos nocivos do 
tabaco para a saúde; 

2. Regozija-se com a atitude dos Estados-Membros que já adoptaram medidas eficazes para 
a protecção contra o tabagismo passivo; 

3. Reitera o seu pedido à Comissão constante na sua Resolução de 23 de Fevereiro de 2005 
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sobre o plano de acção europeu 2004/2010 em prol do ambiente e da saúde 2004-20101, 
no sentido de "classificar o mais rapidamente possível o fumo do tabaco no ambiente 
como agente cancerígeno de classe 1";

4. Insta a Comissão a apresentar, até 2008, ao Parlamento e ao Conselho, uma proposta que 
preveja a proibição total de se fumar em todos os locais de trabalho fechados, incluindo no 
sector da restauração, bem como em todas as instalações públicas fechadas e meios de 
transporte no território da União Europeia; 

5. Convida a Comissão a elaborar um relatório sobre os custos decorrentes do tabagismo e as 
consequências da exposição ao fumo do tabaco para os sistemas nacionais de saúde e as 
economias da União Europeia; 

6. Convida a Comissão a apresentar, se possível até 2008, uma proposta de alteração da 
Directiva 2001/37/CE (Directiva relativa aos produtos do tabaco")2 que preveja pelo 
menos o seguinte: 

• a proibição imediata, com base nos dados toxicológicos actualmente disponíveis, de 
todos os aditivos conhecidos como sendo cancerígenos ou que provocam a adição, 
nomeadamente os que produzem substâncias cancerígenas durante a pirólise 
(combustão entre 600º e 950° C), 

• a criação de um processo circunstanciado de registo, avaliação e autorização dos 
aditivos do tabaco, 

• a proibição automática de todos os aditivos em relação aos quais os fabricantes e os 
importadores de produtos do tabaco não apresentem dados circunstanciados (por 
exemplo, listas estruturadas por nome da marca e tipo de todos os ingredientes, 
quantidades e dados toxicológicos), 

• a obrigação de os fabricantes apresentarem às autoridades de controlo toda a 
documentação toxicológica existente em matéria de aditivos e substâncias presentes 
no fumo do tabaco, incluindo os produtos da pirólise (dados públicos e dados da 
empresa), 

• a elaboração de um compêndio dos aditivos do tabaco e das substâncias presentes no 
fumo do tabaco e as informações dos consumidores a este respeito, 

• a criação de um sistema de financiamento que imponha aos fabricantes de produtos do 
tabaco a obrigação de assumirem todas as despesas decorrentes da criação e da 
manutenção de estruturas de avaliação e de supervisão (por exemplo, laboratórios 
independentes, pessoal, investigação científica), 

• a aplicação da responsabilidade do produtor pelos produtos e pela introdução da 

  
1JO C 304 E de 1.12.2005, p. 264. 
2Directiva 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 (JO L 194 de 18.7.2001, p. 26). 
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responsabilidade do fabricante pelo financiamento de todos os custos de saúde 
decorrentes do consumo de tabaco; 

7. Convida a Comissão a examinar outras medidas vinculativas a nível comunitário como, 
por exemplo, 

• a proibição, em todo o território da UE, de vender produtos do tabaco aos jovens com 
idades inferiores a 18 anos, 

• uma autorização para a instalação de máquinas distribuidoras de cigarros apenas 
quando estas não sejam acessíveis aos jovens, 

• a remoção dos produtos do tabaco das prateleiras de livre-serviço existentes no 
comércio, 

• a proibição da venda à distância (por exemplo através de Internet) de produtos do 
tabaco a jovens; 

8. Insta os Estados-Membros a apoiarem os fumadores que queiram deixar de fumar, 
nomeadamente através de medidas adequadas como, por exemplo, curas anti-tabaco;

9. Convida a Comissão a prosseguir com a aplicação, a nível comunitário, de medidas de 
apoio como, por exemplo, acções de sensibilização; 

10. Solicita, neste contexto, enquanto ramo da autoridade orçamental, que o financiamento 
das referidas acções de sensibilização, que actualmente são financiadas ao abrigo do 
Fundo Comunitário do Tabaco, continue a ser garantido na sua globalidade mesmo depois 
do termo da vigência deste fundo; 

11. Convida a Mesa, tendo em conta o papel de exemplo do Parlamento, a estabelecer a 
proibição de se fumar em todos os espaços do Parlamento Europeu, com efeitos a contar 
de 1 de Agosto de 2007; 

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O fumo do tabaco é a principal e a mais perigosa substância tóxica evitável, sendo ainda a 
principal fonte de poluição do ar em espaços fechados. O fumo contém milhares de 
substâncias químicas, das quais mais de 250 substâncias são cancerígenas e tóxicas. 

As partículas do fumo do tabaco alojam-se nas paredes, nos tectos e nos objectos existentes 
nas instalações e emanam constantemente substâncias nocivas, nomeadamente substâncias 
cancerígenas, para o ar ambiente. Uma sala em que se fume ou em que se tenha fumado torna-
se, por conseguinte, por um período prolongado, numa fonte de substâncias nocivas, entre as 
quais substâncias cancerígenas, mutagénicas e genotóxicas. 

Em relação à maior parte das substâncias cancerígenas presentes no fumo do tabaco não 
existe um limiar abaixo do qual seja possível excluir riscos para a saúde. Mesmo uma 
exposição mínima às substâncias cancerígenas contidas no fumo do tabaco pode favorecer o 
aparecimento de tumores. 

As instalações de ventilação não protegem de forma eficaz contra as substâncias nocivas 
presentes no fumo do tabaco, uma vez que mesmo os sistemas de ventilação mais modernos 
não conseguem eliminar totalmente os componentes perigosos do ar ambiente. 

Todas as principais organizações no ramo da saúde, entre elas a Organização Mundial da 
Saúde, com o seu Centro Internacional de Investigação sobre o Cancro (International Agency 
for Research on Cancer, IARC), formularam recomendações claras para uma política de 
protecção contra a exposição à complexa mistura tóxica presente no fumo do tabaco. Segundo 
estas recomendações, quaisquer medidas adicionais deverão reger-se pelos seguintes 
princípios: só as instalações que sejam 100% isentas de fumo são instalações sãs e, quer os 
sistemas de ventilação, independentemente do seu tipo, quer a criação de espaços para 
fumadores, não oferecem uma protecção abrangente contra as substâncias cancerígenas 
genotóxicas. 

Todas as pessoas devem poder trabalhar no seu local de trabalho, em espaços fechados e nos 
organismos públicos num ambiente isento de fumo do tabaco, pelo que é necessário elaborar 
legislação nesse sentido, uma vez que todos os acordos voluntários provaram que não são 
eficazes.
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