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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta da Comissão de uma nova diretiva relativa aos 
produtos do tabaco, subscreve plenamente a promoção do bem-estar das pessoas e apoia uma 
melhor proteção da saúde pública. Salienta também a importância de considerar todos os 
aspetos do fabrico, da apresentação e da venda de produtos do tabaco, salvaguardando 
especialmente os postos de trabalho no setor agrícola ao longo da cadeia de valor dos 
produtos de tabaco, a fim de se dispor de um quadro jurídico equitativo. O relator sublinha 
que o texto proposto deve ser adaptado aos compromissos comerciais internacionais da OMC 
e juridicamente vinculativo no que se refere às obrigações da Convenção-Quadro da OMS 
para a Luta Antitabaco (CQLAT) adotada pelas Comunidades Europeias.

O relator sublinha a importância de medidas que diminuirão considerável e efetivamente o 
consumo de produtos do tabaco e impedirão os jovens de começarem a fumar, mas que não 
conduzem ao declínio do setor europeu da produção de tabaco, isto é, através da substituição 
do tabaco europeu por tabaco mais barato e não sujeito a qualquer tipo de controlo 
proveniente de países terceiros, e do aumento do tráfico ilegal de produtos do tabaco ao longo 
das fronteiras externas da UE.

O tabaco provoca quase 700 000 mortes por ano na União. Na sua proposta, a Comissão 
concentra-se em impedir as pessoas, e, em especial, os jovens, de adquirirem o hábito de 
fumar, uma vez que 70% dos fumadores começam a consumir produtos do tabaco antes dos 
dezoito anos. Além disso, o tabaco é um produto agrícola de mão-de-obra intensiva que 
proporciona 400 000 postos de trabalho a tempo inteiro e sazonais na Europa, sobretudo em 
regiões socialmente desfavorecidas com poucas ou nenhumas alternativas de trabalho. Os 
dados fornecidos por agentes económicos demonstram que 96% das explorações de tabaco 
são explorações de caráter familiar, com uma área de cultivo entre 0,5 e 3 hectares.

O Parlamento Europeu abordou várias vezes a ausência de relação entre o cultivo do tabaco e 
o seu consumo. Além disso, a Comissão Europeia reconhece, no seu relatório de avaliação, 
que não existe qualquer ligação direta entre o cultivo do tabaco e as percentagens de 
fumadores.

A ferramenta mais poderosa para impedir os jovens de começarem a fumar é a educação, bem 
como os programas de prevenção. O inquérito representativo mais recente revela que, nos 
últimos dez anos, tem-se registado um declínio contínuo no consumo de produtos do tabaco, 
devido a vários programas de prevenção, como, por exemplo, os levados a cabo na República 
Federal da Alemanha. Por conseguinte, o relator aconselha vivamente a criação de um Fundo 
Europeu de Prevenção do Tabagismo destinado a financiar programas que ajudem os cidadãos 
a deixar de fumar, os impeçam de começar a fumar e os informem sobre os efeitos nocivos do 
tabaco para a saúde.

O relator considera que os cidadãos não recebem informações adequadas sobre os efeitos 
nocivos do tabagismo. Por conseguinte, tendo em conta a proteção dos consumidores, deve 
proceder-se a uma melhor rotulagem, como a indicação dos diferentes níveis de nocividade 
dos produtos do tabaco. Tal não deve induzir os consumidores em erro, uma vez que todos os
produtos do tabaco são nocivos.
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Em muitos Estados-Membros, os homens e mulheres com níveis inferiores de habilitações 
literárias e que enfrentam circunstâncias sociais difíceis consomem consideravelmente mais 
tabaco: na Hungria, por exemplo, 45% dos homens e 26% das mulheres que abandonaram 
precocemente o sistema de ensino, depois de terem concluído o ensino primário, são 
fumadores, assim como 32% dos homens e 22% das mulheres que concluíram os seus estudos 
no ensino secundário são fumadores. Simultaneamente, apenas 20% dos homens e 18% das 
mulheres que possuem formação universitária são fumadores. Por conseguinte, a diretiva deve 
considerar os aspetos sociais, inclusivamente aquando da regulamentação dos produtos do 
tabaco.

O relator está preocupado com o facto de o âmbito de aplicação dos atos delegados no texto 
proposto pela Comissão ser demasiado vasto e poder provocar um desequilíbrio institucional 
entre o Parlamento e o Conselho, na sua qualidade de legisladores, bem como a Comissão.

O artigo 3.º da nova DPT proposta habilita a Comissão e os Estados-Membros a alterarem os 
teores máximos de alcatrão, nicotina, monóxido de carbono ou outras emissões; uma decisão 
que reduza drasticamente o teor de nicotina pode discriminar os produtores do tabaco Burley.

O artigo 6.º da proposta permite aos Estados-Membros e à Comissão decidirem que aroma ou 
concentração de ingredientes se pode considerar que transmite um aroma distintivo; os 
Estados-Membros e a Comissão podem, igualmente, «com base em dados científicos», decidir 
proibir a colocação no mercado de produtos do tabaco com aditivos. A fim de esclarecer a 
situação em matéria de aditivos, o relator pretende que seja elaborada uma lista positiva ou 
negativa de aditivos essenciais para o fabrico de produtos do tabaco que deem origem a um 
produto com um aroma distintivo.

Ao permitir a aquisição transfronteiriça de produtos do tabaco, inclusivamente em linha, a 
proposta sujeita as gerações mais jovens a um perigo especial. A adoção da proposta pode 
implicar um acesso mais fácil, por parte dos jovens menores de dezoito anos, a produtos do 
tabaco. Por conseguinte, a fim de impedir os jovens de adquirirem o hábito de fumar, o relator 
propõe que se proíbam as vendas pela Internet de produtos do tabaco. Alguns 
Estados-Membros já aplicam a boa prática supramencionada.  

A fim de atingir o objetivo fundamental do TFUE – promover o bem-estar dos cidadãos – o 
relator considera que, à luz do espírito de subsidiariedade, os Estados-Membros que já 
introduziram disposições antitabaco que ultrapassam o âmbito da proposta da Comissão 
devem manter os seus respetivos sistemas.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A dimensão do mercado interno dos 
produtos do tabaco e produtos afins, a 
tendência crescente dos fabricantes de 
produtos do tabaco para concentrarem a 
produção para toda a União apenas num 
pequeno número de instalações de 
produção nos Estados-Membros e o 
consequente aumento significativo do 
comércio transfronteiriço dos produtos do 
tabaco e produtos afins exigem uma ação 
legislativa a nível da União e não tanto a
nível nacional, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno.

(6) A dimensão do mercado interno dos 
produtos do tabaco e produtos afins, a 
tendência crescente dos fabricantes de 
produtos do tabaco para concentrarem a 
produção para toda a União apenas num 
pequeno número de instalações de 
produção nos Estados-Membros e o 
consequente aumento significativo do 
comércio transfronteiriço dos produtos do 
tabaco e produtos afins exigem uma ação 
legislativa reforçada ao nível da União a 
fim de assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A produção de tabaco em zonas 
desfavorecidas, nomeadamente nas 
regiões ultraperiféricas, frequentemente 
associada a especificidades geográficas e 
socioeconómicas, deve merecer particular 
atenção por parte da União Europeia que 
reconhecerá ao respetivo Estado-Membro 
a possibilidade de implementar medidas 
específicas para garantir a manutenção 
da produção nestas zonas.
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Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens.

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens. A ferramenta 
mais poderosa para impedir os jovens de 
começarem a fumar é a educação, a 
informação, os programas de prevenção e 
os programas de assistência para os 
cidadãos que pretendem deixar de fumar. 
Estas ferramentas continuam a 
desempenhar um papel importante. Por 
conseguinte, deve ser criado um Fundo 
Europeu de Prevenção do Tabagismo 
destinado a financiar programas que 
ajudem os cidadãos a deixar de fumar, os 
impeçam de começar a fumar e os 
informem sobre os efeitos nocivos do 
tabaco para a saúde.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No que diz respeito à fixação de teores (11) No que diz respeito à fixação de teores 
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máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração a sua 
toxicidade ou potencial de criação de 
dependência.

máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração os 
desenvolvimentos científicos, a melhoria e 
os conhecimentos assim como as normas 
acordadas internacionalmente em matéria 
de avaliação da sua toxicidade ou do
potencial de criação de dependência.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna maus complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 
comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os 
produtos, garantindo ao mesmo tempo que 
os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em 
consideração.

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna maus complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 
comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os 
produtos, garantindo ao mesmo tempo que 
os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco e a compatibilidade com as 
obrigações no âmbito da OMC sejam 
devidamente tomados em consideração.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do 
tabaco ou afetar os padrões de consumo. 
Por exemplo, em muitos países, as vendas 
de produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas 
que introduzam diferenças de tratamento 
entre os cigarros aromatizados (p. ex., 
cigarros de mentol e de cravo-da-índia).

Suprimido

Justificação

Não estão disponíveis estudos independentes que demonstram que o mentol como aditivo 
aumenta o consumo de cigarros e encoraja a começar a fumar. O consumo de cigarros de 
mentol é elevado apenas em três Estados-Membros.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Segundo estudos fiáveis, o nível de 
cultivo do tabaco no território da UE não 
está relacionado com o número de 
cidadãos da UE que consumem tabaco. 
Simultaneamente, a grande maioria do 
tabaco cultivado no território da União 
Europeia provém de explorações 
familiares muito pequenas para quem 
seria muito difícil mudar para outro 
modelo de produção. Por isso, é 
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necessário garantir que os agricultores da 
UE possam continuar a vender o tabaco 
que produzem para as necessidades dos 
consumidores europeus, garantindo a 
melhor qualidade da matéria-prima e 
respeitando as normas relativas aos 
ingredientes, definidas na presente 
diretiva, sem discriminar ao mesmo tempo 
as variedades de tabaco cultivadas em 
condições climáticas desfavoráveis. Para 
além disso, os Estados-Membros devem 
introduzir ações que visam a reconversão 
dos agricultores que cultivam tabaco para 
outros setores de produção agrícola, em 
particular, através da utilização das 
medidas disponíveis com base no 
Regulamento XXX (Desenvolvimento 
Rural).

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A 
Comissão deve assegurar condições 
uniformes para a aplicação da disposição 
em matéria de aromas distintivos. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
recorrer a painéis independentes para os 
assistir no processo de tomada de 
decisões. A aplicação da presente diretiva 
não deveria discriminar entre variedades 

Suprimido
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diferentes de tabaco.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 
sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas são mais 
eficazes do que as advertências que só 
contêm texto. Nesta perspetiva, as 
advertências de saúde combinadas 
deveriam tornar-se obrigatórias em toda a 
União e abranger uma parte significativa e 
visível da superfície da embalagem.
Deveria ser estipulada uma dimensão 
mínima para todas as advertências de 
saúde, para assegurar a sua visibilidade e 
eficácia.

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 
sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas são mais 
eficazes do que as advertências que só
contêm texto. Nesta perspetiva, as 
advertências de saúde combinadas 
deveriam tornar-se obrigatórias em toda a 
União e, para que sejam eficazes, devem
abranger uma parte significativa e visível 
da superfície da embalagem.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
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de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave»,
«natural», «biológico», «sem aditivos»,
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são 
menos nocivos. Um estudo recente 
mostrou também que os fumadores de 
cigarros «slim» tinham mais tendência a 
acreditar que a marca que consumiam 
poderia ser menos prejudicial. Este 
problema deveria ser resolvido.

de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave»,
«natural», «biológico», «sem aditivos»,
«sem aromas», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de rotulagem desde que não 
haja uma alteração substancial da situação 
em termos de volumes de vendas ou 
padrões de consumo pelos jovens. A 
rotulagem desses outros produtos do tabaco 
deveria seguir regras específicas. A 
visibilidade das advertências de saúde em 
produtos do tabaco sem combustão deveria 
ser assegurada. As advertências deveriam, 
por conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de rotulagem 
desde que não haja uma alteração 
substancial da situação em termos de 
volumes de vendas ou padrões de consumo 
pelos jovens. A rotulagem desses outros 
produtos do tabaco deveria seguir regras 
específicas. A visibilidade das advertências 
de saúde em produtos do tabaco sem 
combustão deveria ser assegurada. As 
advertências deveriam, por conseguinte, 
ser colocadas nas duas principais 
superfícies das embalagens dos produtos 
do tabaco sem combustão.
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Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 
possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos.

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva
possa ser monitorizada e mais bem 
controlada, a fim de impedir o tráfico 
ilegal de produtos do tabaco, 
especialmente ao longo das fronteiras 
externas da União. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos.
Além disso, a Comissão e os Estados-
Membros devem assegurar que nenhuma 
das medidas adotadas nos termos da 
presente diretiva se traduza indiretamente 
no aumento do comércio ilícito de 
produtos do tabaco.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. São necessárias regras comuns 
aplicáveis a um sistema de notificação, 
para assegurar que a presente diretiva 
atinja o seu pleno potencial. A disposição 
da presente diretiva relativa à notificação 
das vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças deve ser aplicável sem 
prejuízo da observância do procedimento 
de notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças, incluindo as vendas pela 
Internet, bem como práticas de 
distribuição gratuita ou troca de produtos 
do tabaco para fins promocionais em 
locais públicos, facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. Como tal, devem ser proibidas.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
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consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

consumo ser contido através de programas 
de educação e prevenção que impeçam as 
pessoas de adquirir o hábito de fumar. Por 
conseguinte, é importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas 
competências de execução à Comissão a 
fim de assegurar condições uniformes para 
a aplicação da presente diretiva, em 
especial no que se refere ao formato para a 
comunicação de ingredientes, à 
determinação dos produtos com aromas 
distintivos ou com níveis acrescidos de 
toxicidade e potencial de criação de 
dependência e à metodologia para 
determinar se um produto do tabaco tem 
um aroma distintivo. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011.

(37) A fim de assegurar condições 
uniformes para a aplicação da presente 
diretiva, em especial no que se refere ao 
formato para a comunicação de 
ingredientes, níveis acrescidos de 
toxicidade e potencial de criação de 
dependência. A Comissão pode definir, 
através de atos de execução e em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 21.º, a metodologia 
para determinar níveis acrescidos de 
toxicidade e potencial de criação de 
dependência dos aditivos utilizados.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos 
técnicos, científicos e internacionais nos 
domínios do fabrico, consumo e 
regulamentação do tabaco, deveria ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, em particular no que diz 
respeito à adoção e à adaptação dos teores 
máximos das emissões e dos respetivos 
métodos de medição, à fixação de níveis 
máximos dos ingredientes que aumentam 
a toxicidade, a atratividade e o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, 
ao reexame de certas isenções concedidas 
aos produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que 
contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse Estado-
Membro e desde que as disposições sejam 
justificadas pela necessidade de proteger a 
saúde pública. As disposições nacionais 
mais rigorosas devem ser necessárias e 
proporcionadas e não constituir um meio 
de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
os Estados-Membros. A aplicação de 
disposições nacionais mais rigorosas 
requer notificação prévia à Comissão e a 
aprovação desta, tendo em conta o 
elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

(40) A fim de garantir um melhor 
funcionamento do mercado interno, um
Estado-Membro não deve ser autorizado a 
adotar disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter e/ou introduzir 
disposições nacionais e/ou regionais 
adaptadas à manutenção das plantações 
de tabaco tradicionais, por justificadas 
razões de dependência socioeconómica 
das populações, deve ser autorizado a 
fazê-lo.
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Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de 
manter ou introduzir legislação nacional 
aplicável a todos os produtos sem 
distinção relativamente a aspetos não 
abrangidos pela presente diretiva, desde 
que seja compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros 
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos do 
tabaco, desde que essas disposições sejam 
compatíveis com o Tratado, com 
obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

(41) Respeitando as regras do mercado 
internacional em vigor e procurando um
melhor funcionamento do mercado 
interno, os Estados-Membros que mantêm 
ou introduzem disposições nacionais mais 
rigorosas nas áreas não abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da presente diretiva
não devem proibir ou restringir a 
importação, a venda e o consumo de
produtos do tabaco e produtos afins que 
satisfaçam os requisitos da presente 
diretiva.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) A presente diretiva deve acautelar 
qualquer degradação das condições de 
vida das populações dependentes do 
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cultivo de tabaco na Europa que, amiúde, 
vivem em zonas desfavorecidas. Dado que 
o objetivo da presente diretiva consiste 
apenas em desincentivar o consumo de 
produtos do tabaco, qualquer decisão em 
matéria de ingredientes e aditivos deve ter 
em devida consideração os eventuais 
impactos socioeconómicos nos grupos 
dependentes do cultivo de tabaco. É 
necessário preservar o setor europeu da 
produção de tabaco na medida em que 
corresponde a apenas uma percentagem 
ínfima do consumo na UE, contribuindo, 
ao mesmo tempo, para a estabilidade 
económica de algumas regiões europeias 
com alternativas de produção escassas. A 
redução ou o desaparecimento do cultivo 
do tabaco na UE não se refletiria nos 
níveis de consumo, dando, antes, origem a 
um aumento das importações de países 
terceiros e a uma degradação das normas 
de qualidade.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou mentol, 
resultante de um aditivo ou de uma 
combinação de aditivos incluindo, mas não 
se limitando a, fruta, especiarias, ervas 
aromáticas, álcool, rebuçados, ou baunilha, 
constatável antes ou durante a utilização 
prevista do produto do tabaco;

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) «aromatizante», um aditivo que 
transmite aroma e/ou sabor;

(13) «aromatizante», um aditivo que 
transmite aroma e/ou sabor e que não é 
necessário no processo de produção do 
produto do tabaco;

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «ingrediente», um aditivo, tabaco 
(folhas e outras partes naturais, 
transformadas ou não transformadas, da 
planta do tabaco, incluindo tabaco 
expandido e reconstituído), bem como
qualquer substância presente num produto 
do tabaco acabado, incluindo papel, filtro, 
tintas, cápsulas e adesivos;

(18) «ingrediente», um aditivo e qualquer 
substância presente num produto do tabaco 
acabado, incluindo papel, filtro, tintas, 
cápsulas e adesivos;

Justificação

As folhas de tabaco não devem ser consideradas um ingrediente, uma vez que são um 
constituinte do produto e não uma parte adicionada. A atual DPT (2001/37/CE) não inclui o 
tabaco como um ingrediente.

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – parágrafo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) «elemento constituinte natural», 
tabaco (folhas e outras partes naturais, 
transformadas ou não transformadas, da 
planta do tabaco, incluindo tabaco 
expandido e reconstituído);

Alteração 25

Proposta de diretiva
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Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «nível máximo» ou «teor máximo», o 
conteúdo ou a emissão máximos, 
incluindo 0, de uma substância num 
produto do tabaco, medidos em gramas;

(19) «nível máximo», o conteúdo máximo
de uma substância num produto do tabaco,
medido em gramas;

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

(34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco, geneticamente modificado ou não;

(34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) «imitações de produtos do tabaco», 
doces, lanches, brinquedos ou quaisquer 
outros objetos sob a forma de produtos do 
tabaco que podem ser atrativos para os 
menores de idade. Estes produtos devem 
ser proibidos.

Justificação

Em conformidade com o artigo 16.º da Convenção-Quadro da OMS para a Luta Antitabaco 
(CQLAT), ratificado pela Comunidade Europeia na conferência das partes realizada em 
30/6/2005, deve-se proibir a venda de produtos do tabaco a menores, proibindo imitações de 
produtos do tabaco. A legislação da UE deve ser ajustada às obrigações internacionais.
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Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores máximos 
definidos no n.º 1, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente.

2. A Comissão pode apresentar propostas
para adaptar os teores máximos definidos 
no n.º 1, com base em dados científicos 
sólidos e indiscutíveis e em normas 
acordadas internacionalmente.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos Estados-
Membros, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 22.º, para adotar e adaptar os 
teores máximos das outras emissões dos 
cigarros e das emissões de produtos do 
tabaco que não os cigarros que aumentam 
de forma apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de potencial 
de criar dependência decorrentes dos teores 
de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono estabelecidos no n.º 1.

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente com base em 
dados científicos sólidos e indiscutíveis e
nos teores notificados pelos Estados-
Membros, a Comissão pode apresentar 
propostas para adotar e adaptar os teores 
máximos das outras emissões dos cigarros 
e das emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de potencial 
de criar dependência decorrentes dos teores 
de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono estabelecidos no n.º 1.

Alteração 30

Proposta de diretiva
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Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e as 
normas acordadas internacionalmente.

3. A Comissão pode apresentar propostas
para adaptar os teores máximos previstos 
no n.º 1, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente.

Justificação

Pretende-se evitar que a Comissão e os Estados-Membros possam alterar os níveis máximos 
de alcatrão, nicotina, monóxido de carbono e outras emissões através de atos delegados sem 
o parecer do Parlamento Europeu.   Uma alteração substancial desses níveis poderia afetar o 
cultivo, especialmente no que diz respeito à nicotina, presente principalmente no Burley.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para adotar e adaptar os métodos de 
medição.

Suprimido
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º –1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão pode elaborar uma lista 
negativa dos aditivos que não são 
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco que deem origem a um produto 
com um aroma distintivo. A utilização 
tradicional de mentol deve ser excluída 
desta disposição.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

1. Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos que provoquem ou 
emitam um aroma que não seja 
predominantemente de tabaco ou mentol.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de açúcar e de outros aditivos 
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco, em particular os utilizados para 
melhorar a qualidade do tabaco cultivado 
em condições climáticas desfavoráveis e 
em zonas desfavorecidas.
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Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, a pedido de um Estado-
Membro ou por sua própria iniciativa, deve 
determinar através de atos de execução se 
um produto do tabaco é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do n.º 1. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

2. A Comissão, a pedido de um Estado-
Membro ou por sua própria iniciativa, deve 
determinar através de atos de execução se 
um produto do tabaco é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do n.º 1, com base em 
dados científicos. Esses atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o procedimento de exame prescrito no 
artigo 21.º, n.º 2. Fica previsto o recurso a 
um painel independente para assistir no 
processo de decisão.

A Comissão deve adotar através de atos de 
execução regras uniformes sobre os 
procedimentos para determinar se um 
produto do tabaco é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do n.º 1. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um 
aroma distintivo quando a sua presença 
ou concentração ultrapassa um 
determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Suprimido
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Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) aditivos que conferem cor às emissões. (c) aditivos que conferem cor às emissões, 
exceto se não tiverem efeitos na saúde dos 
consumidores;

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) aditivos que deem origem a um 
produto com um aroma distintivo.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

5. Os Estados-Membros devem
regulamentar a utilização de aromatizantes 
nos componentes dos produtos do tabaco 
tais como filtros, papéis, embalagens, 
cápsulas ou quaisquer características 
técnicas que permitam a alteração do sabor 
ou da intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No entanto, os Estados-Membros não 
devem proibir, com base nesse 
fundamento, a colocação no mercado de 
produtos do tabaco que contêm mentol 
apenas por causa do teor de mentol.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso os dados científicos e a 
experiência adquirida com a aplicação 
dos n.ºs 7 e 8 revelem que um 
determinado aditivo ou uma certa 
quantidade de um aditivo aumenta de 
forma apreciável na fase de consumo o 
efeito tóxico ou de dependência de um 
produto do tabaco, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos.

Suprimido

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais. Estas 
advertências devem ter uma largura não 
inferior a 20 mm e uma altura não 
inferior a 43 mm. No caso do tabaco de 
enrolar, a mensagem informativa deve ser
impressa na superfície que se torna visível 

3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais. No caso do tabaco 
de enrolar, a mensagem informativa deve 
ser impressa na superfície que se torna 
visível aquando da abertura da embalagem 
individual. A advertência geral e a 
mensagem informativa devem cobrir 50 % 
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aquando da abertura da embalagem 
individual. A advertência geral e a 
mensagem informativa devem cobrir 50 % 
da superfície em que são impressas.

da superfície em que são impressas.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, a fim de:

4. A Comissão fica habilitada a apresentar 
propostas a fim de:

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Definir a posição, o formato, a 
configuração e a conceção das 
advertências de saúde estabelecidas no 
presente artigo, incluindo o tipo de letra e 
a cor de fundo.

Suprimido

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de tabaco para fumar 
devem ostentar advertências de saúde 
combinadas. As advertências combinadas 
devem:

1. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de tabaco para fumar 
devem ostentar advertências de saúde 
combinadas, garantindo o direito dos 
consumidores ao acesso a informações 
adequadas. As advertências combinadas 
devem:
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Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Abranger 75% da área externa da face
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

(c) Abranger 50% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Estar posicionadas junto do bordo
superior da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior e ter a 
mesma orientação que qualquer outra 
informação que figure na embalagem;

(e) Estar posicionadas junto do bordo
inferior da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Para os maços de cigarros, respeitar 
as seguintes dimensões:

Suprimido

(i) altura: não inferior a 64 mm;
(ii) largura: não inferior a 55 mm.
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Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, a fim de:

3. A Comissão fica habilitada a apresentar 
propostas a fim de:

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em derrogação ao disposto no artigo 
7.º, n.º 3, estabelecer as condições em que 
as advertências de saúde podem ser 
separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Suprimido

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para
32 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 35 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para
32 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 35 % nos Estados-
Membros com mais de duas línguas 
oficiais.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 11 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32% nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35% nos Estados-Membros 
com três línguas oficiais.

(b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32% nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35% nos Estados-Membros 
com mais de duas línguas oficiais.
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Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 1 e 2, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado.

Suprimido

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Refira aroma, sabor, qualquer 
aromatizante ou outros aditivos ou a sua 
ausência;

Suprimido

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com um 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 
considerados enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas.
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Justificação

A introdução da proibição de cigarros «slim» terá consequências económicas negativas e 
resultará em perdas desproporcionadas relativamente a potenciais benefícios para a saúde.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É admitida a indicação na 
embalagem individual da variedade de 
tabaco utilizada no fabrico do produto 
e/ou do país de origem.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Suprimido

Alteração 60

Proposta de diretiva
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Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 
apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço.

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para tornar obrigatória a 
forma paralelepipédica ou cilíndrica para 
as embalagens individuais de produtos do 

Suprimido
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tabaco exceto os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.ºs 1 a 8 por um 
período de cinco anos após a data referida 
no artigo 25.º, n.º 1.

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.ºs 1 a 8 por um 
período de dez anos após a data referida no 
artigo 25.º, n.º 1.

Justificação

Ver n.º 3 do artigo 8.º do Protocolo da FCTC para eliminar o comércio ilícito dos produtos 
do tabaco.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Os Estados-Membros devem regulamentar
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.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 16 – título
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Texto da Comissão Alteração

Vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco

Vendas na Internet de produtos do tabaco

Justificação

É difícil aplicar restrições com base na idade às vendas de tabaco na Internet. Além disso, há 
problemas com a publicidade ilegal na Internet e o incumprimento da legislação em vigor 
(por exemplo, advertências de saúde). A venda de tabaco na Internet incentiva os jovens a 
fumar e facilita-lhes o acesso aos produtos do tabaco. Assim, devem ser proibidas todas as 
vendas na Internet e não apenas as transfronteiriças. Nove Estados-Membros já o fizeram. A 
proibição a nível da UE contribuiria para a harmonização das regras e facilitaria a sua 
aplicação.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem obrigar os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriças a consumidores 
localizados na União a registarem-se 
junto das autoridades competentes no 
Estado-Membro onde o local de venda a 
retalho esteja sediado e no Estado-
Membro onde o consumidor real ou 
eventual esteja localizado. Os locais de 
venda a retalho estabelecidos fora da 
União têm de se registar junto das 
autoridades competentes do 
Estado-Membro onde esteja localizado o 
consumidor real ou eventual. Todos os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriça devem apresentar, pelo 
menos, as seguintes informações às 
autoridades competentes:

Os Estados-Membros devem proibir a 
venda de produtos do tabaco na Internet 
no seu território.

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
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tabaco são fornecidos;
b) A data de início da atividade de oferta 
de produtos do tabaco para venda à 
distância transfronteiriça ao público 
através de serviços da sociedade da 
informação; 
c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.
2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 
de venda a retalho apenas podem começar 
a colocar no mercado produtos do tabaco 
sob a forma de vendas à distância a partir 
do momento em que o nome do local de 
venda a retalho for publicado nos 
Estados-Membros pertinentes.
3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 
consumidor, cumprem as disposições 
nacionais adotadas ao abrigo da presente 
diretiva no Estado-Membro de destino.
4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.
5. Os dados pessoais do consumidor só 
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devem ser tratados em conformidade com 
a Diretiva 95/46/CE e não devem ser 
divulgados ao fabricante de produtos do 
tabaco nem a empresas que façam parte 
do mesmo grupo de empresas, nem a 
qualquer outro terceiro. Os dados 
pessoais não devem ser utilizados ou 
transferidos para outros fins que o desta 
compra específica. O mesmo se aplica se o 
local de venda a retalho fizer parte da 
empresa fabricante de produtos do tabaco.

Justificação

É difícil aplicar restrições com base na idade às vendas de tabaco na Internet. Além disso, há 
problemas com a publicidade ilegal na Internet e o incumprimento da legislação em vigor 
(por exemplo, advertências de saúde). A venda de tabaco na Internet incentiva os jovens a 
fumar e facilita-lhes o acesso aos produtos do tabaco. Assim, devem ser proibidas todas as 
vendas na Internet e não apenas as transfronteiriças. Nove Estados-Membros já o fizeram. A 
proibição a nível da UE contribuiria para a harmonização das regras e facilitaria a sua 
aplicação.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem proibir 
no seu território a distribuição gratuita ou 
com preços promocionais de produtos do 
tabaco, bem como a troca de uma 
embalagem de produtos do tabaco nova e 
sigilada por uma embalagem aberta, 
através de quaisquer canais.

Justificação

As práticas como a distribuição gratuita ou a troca de maços de cigarros para fins 
promocionais em locais públicos têm como alvo os jovens e são por isso indefensáveis.
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Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco notifiquem as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
qualquer novo produto do tabaco que 
pretendam colocar nos mercados dos 
Estados-Membros em questão. A 
notificação deve ser apresentada em 
formato eletrónico seis meses antes da 
colocação no mercado prevista e deve ser 
acompanhada por uma descrição 
pormenorizada do produto em questão e 
das informações relativas a ingredientes e 
emissões em conformidade com o artigo 
5.º. Os fabricantes e importadores que 
notificam um novo produto do tabaco 
devem também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco notifiquem as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
qualquer novo produto do tabaco que 
pretendam colocar nos mercados dos 
Estados-Membros em questão e em 
relação aos quais tenham a intenção de, 
com base em sólida evidência científica, 
alegar uma nocividade reduzida ou um 
risco reduzido por comparação com os 
produtos de tabaco convencionais. A 
notificação deve ser apresentada em 
formato eletrónico seis meses antes da 
colocação no mercado prevista e deve ser 
acompanhada por uma descrição 
pormenorizada do produto em questão e 
das informações relativas a ingredientes e 
emissões em conformidade com o artigo 
5.º. Os fabricantes e importadores que 
notificam um novo produto do tabaco 
devem também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

Os produtos que contêm nicotina apenas 
podem ser colocados no mercado se forem 
autorizados ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

(a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou
(b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou 
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(c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.
3. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.
4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:
(a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
(b) Abranger 30 % da área externa da 
face correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
32 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 35 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.
5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.
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Justificação

À exceção dos produtos do tabaco – produtos que contêm nicotina – independentemente da 
quantidade de nicotina, devem ser classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º 
da proposta da Comissão não promove a garantia de um elevado nível de proteção da saúde 
e viola o artigo 168.º, n.º 7, do TFUE. O artigo 18.º, conforme proposto pela Comissão, 
representa um retrocesso quando comparado com as disposições jurídicas em vigor em 
determinados Estados-Membros.

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4.
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 32 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

3. A advertência de saúde deve cumprir os
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4.
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 32 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com mais de duas
línguas oficiais.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 
4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9,
e no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações:  inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder de adotar atos delegados
referido no artigo 6.º, n.º 10, e no artigo 
14.º, n.º 9, é conferido à Comissão por um
prazo de cinco anos a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].
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Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 4.º, n.ºs 3 e 
4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.ºs 
3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.ºs 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí precisada.
A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 6.º, n.º 10, e no artigo 14.°, n.° 9, 
pode ser revogada em qualquer altura pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor no dia seguinte ao 
da publicação da decisão no Jornal Oficial 
da União Europeia ou em data posterior aí 
precisada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 3.º, 
n.ºs 2 e 3, do artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, do 
artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, do artigo 8.º, n.º 4, 
do artigo 9.º, n.º 3, do artigo 10.º, n.º 5, do 
artigo 11.º, n.º 3, do artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, 
do artigo 14.º, n.º 9, e do artigo 18.º, n.ºs 2 
e 5, só entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a essas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo pode ser 
prolongado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado ao abrigo do 
artigo 6.º, n.º 10, e do artigo 14.º, n.º 9, só 
entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a essas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo pode ser 
prolongado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
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Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No relatório a Comissão deve indicar, 
designadamente, os elementos que deverão 
ser reexaminados ou desenvolvidos em 
função da evolução dos conhecimentos 
científicos e técnicos, incluindo o 
desenvolvimento de regras e normas sobre 
os produtos aprovadas a nível 
internacional, prestando especial atenção:

No relatório a Comissão deve indicar, 
designadamente, os elementos que deverão 
ser reexaminados ou desenvolvidos em 
função da evolução dos conhecimentos 
científicos e técnicos, incluindo o 
desenvolvimento de regras e normas sobre 
os produtos aprovadas a nível internacional
e o impacto socioeconómico da aplicação 
da diretiva, prestando especial atenção:

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O impacto na produção e no 
emprego no setor do tabaco, prestando 
particular atenção aos agricultores de 
pequena e média dimensão;

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) A potencial incidência da diretiva 
no cultivo europeu de tabaco.
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Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não devem proibir 
ou restringir a importação, a venda ou o 
consumo de produtos do tabaco ou de 
produtos afins que cumpram o disposto na 
presente diretiva.

1. Os Estados-Membros não devem proibir 
ou restringir a importação, a venda ou o 
consumo de produtos do tabaco ou de 
produtos afins que cumpram o disposto na 
presente diretiva. Ao mesmo tempo, devem 
ser tomadas medidas para restringir a 
importação de produtos do tabaco, 
nomeadamente de países terceiros, que 
não cumpram a presente diretiva.
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