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Alteração 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O identificador único deve permitir
determinar:

2. O identificador único, seguro e 
impossível de duplicar deve permitir 
determinar:

Or. pl

Justificação

O identificador deve ser seguro e impossível de duplicar, ou seja, não pode consistir numa
série de números e letras sem elementos de segurança adicionais, visto que estes tipos de 
elementos de segurança podem ser facilmente duplicáveis.

Alteração 943
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O nome do produto; e) A descrição do produto;

Or. en

Justificação

Relativamente ao n.º 2, alínea e), a minha proposta é colocar a terminologia utilizada em 
conformidade com a do Protocolo da OMS pertinente.

Alteração 944
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) O mercado a retalho visado; Suprimido

Or. it

Alteração 945
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A rota de expedição prevista; Suprimido

Or. it

Alteração 946
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A rota de expedição prevista; Suprimido

Or. cs

Alteração 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A rota de expedição prevista; Suprimido
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Or. it

Justificação

Esta localização não está atualmente incluída no Protocolo CQLAT e a sua introdução 
implicaria o risco de que muitos operadores não pudessem continuar a exercer no mercado, 
com riscos consequentes também para a concorrência.

Alteração 948
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea g)
2012/0366(COD)
Artigo 14.º – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A rota de expedição prevista; g) A rota de expedição prevista, a data da 
expedição, o destino da expedição, o 
expedidor e o destinatário;

Or. fr

Justificação

É importante que o projeto de diretiva esteja em consonância com a Convenção-Quadro da 
OMS para a Luta Antitabaco e o seu protocolo.

Alteração 949
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A rota de expedição prevista; g) A rota de expedição prevista, a data da 
expedição, o local de destino, o ponto de 
partida e o destinatário;

Or. fr



PE510.719v01-00 6/59 AM\935762PT.doc

PT

Alteração 950
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A rota de expedição prevista; g) A rota de expedição realizada entre 
fabricante e primeiro consumidor e os 
armazéns utilizados

Or. es

Alteração 951
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Quando aplicável, o importador para a 
União;

Suprimido

Or. it

Alteração 952
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Quando aplicável, o importador para a 
União;

Suprimido

Or. cs
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Alteração 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Quando aplicável, o importador para a 
União;

Suprimido

Or. it

Justificação

Esta localização não está atualmente incluída no Protocolo CQLAT e a sua introdução 
implicaria o risco de que muitos operadores não pudessem continuar a exercer no mercado, 
com riscos consequentes também para a concorrência.

Alteração 954
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A rota de expedição realmente 
percorrida desde o fabrico até ao primeiro 
local de venda a retalho, incluindo todos 
os armazéns utilizados;

Suprimido

Or. it

Alteração 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A rota de expedição realmente 
percorrida desde o fabrico até ao primeiro 

i) A rota de expedição desde o fabrico até 
ao primeiro comprador, incluindo todos os 
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local de venda a retalho, incluindo todos 
os armazéns utilizados;

armazéns utilizados;

Or. it

Justificação

Esta localização não está atualmente incluída no Protocolo CQLAT e a sua introdução 
implicaria o risco de que muitos operadores não pudessem continuar a exercer no mercado, 
com riscos consequentes também para a concorrência.

Alteração 956
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A rota de expedição realmente percorrida 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho, incluindo todos os 
armazéns utilizados;

i) A rota de expedição realmente percorrida 
desde o fabrico até ao primeiro cliente, 
incluindo todos os armazéns utilizados;

Or. en

Justificação

Localizar remessas até ao primeiro local de venda a retalho é muito difícil e complexo na 
prática. Por conseguinte, propõe-se a referência ao primeiro «cliente».

Alteração 957
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A rota de expedição realmente percorrida 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho, incluindo todos os 
armazéns utilizados;

i) A rota de expedição realmente percorrida 
desde o fabrico até ao primeiro 
consumidor, incluindo todos os armazéns 
utilizados;
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Or. es

Alteração 958
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A rota de expedição realmente
percorrida desde o fabrico até ao primeiro 
local de venda a retalho, incluindo todos os 
armazéns utilizados;

i) A rota de expedição estimada percorrida 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho, incluindo todos os 
armazéns utilizados;

Or. el

Alteração 959
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho;

Suprimido

Or. it

Alteração 960
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 

Suprimido
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venda a retalho;

Or. el

Alteração 961
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho;

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro cliente;

Or. en

Justificação

Localizar remessas até ao primeiro local de venda a retalho é muito difícil e complexo na 
prática. Por conseguinte, propõe-se a referência ao primeiro «cliente».

Alteração 962
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho;

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro comprador;

Or. cs

Alteração 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho;

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro comprador;

Or. it

Justificação

Esta localização não está atualmente incluída no Protocolo CQLAT e a sua introdução 
implicaria o risco de que muitos operadores não pudessem continuar a exercer no mercado, 
com riscos consequentes também para a concorrência.

Alteração 964
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho;

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro 
consumidor;

Or. es

Alteração 965
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao 
primeiro local de venda a retalho;

Suprimido

Or. it
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Alteração 966
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao local 
de venda a retalho;

Suprimido

Or. el

Alteração 967
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao local 
de venda a retalho;

k) A fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao 
primeiro cliente;

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração anterior.

Alteração 968
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
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compradores desde o fabrico até ao local 
de venda a retalho.

compradores desde o fabrico até ao 
primeiro comprador.

Or. cs

Alteração 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao 
primeiro local de venda a retalho.

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao 
primeiro comprador.

Or. it

Justificação

Esta localização não está atualmente incluída no Protocolo CQLAT e a sua introdução 
implicaria o risco de que muitos operadores não pudessem continuar a exercer no mercado, 
com riscos consequentes também para a concorrência.

Alteração 970
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os identificadores únicos 
das embalagens individuais estejam
associados aos identificadores únicos das 
embalagens externas. Qualquer alteração 
das associações entre as embalagens 
individuais e as embalagens externas deve 
ser registada na base de dados 
mencionada no n.º 6.
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Or. en

Alteração 971
Jutta Haug

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos do tabaco, 
destinados ou colocados no mercado da 
União, sejam fabricados de uma forma 
complexa, a fim de proteger o produto 
final contra contrafações.
Neste sentido, os elementos de segurança 
são:
a) Papel de cigarro; 
b) Papel de filtro;
c) Marcas de água;
c) Perfuração;
d) Impressão em rotogravura;
e) Impressão a cores.

Or. en

Alteração 972
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a entrada 

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a entrada 
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de todas as embalagens individuais em sua 
posse, bem como todos os movimentos 
intermediários e a saída definitiva da sua 
posse. Esta obrigação pode ser cumprida 
mediante recurso ao registo em forma 
agregada, por exemplo, na embalagem 
exterior, desde que continue a ser possível 
localizar e seguir as embalagens 
individuais.

de todas as embalagens individuais e de 
todas as embalagens externas em sua 
posse, bem como todos os movimentos 
intermediários e a saída definitiva da sua 
posse, e transmitem os dados por via 
eletrónica para uma instalação de 
armazenamento de dados, nos termos do 
n.º 6. Esta obrigação pode ser cumprida 
mediante recurso ao registo em forma 
agregada, por exemplo, na embalagem 
exterior, conforme definido no n.º 2-A.

Or. en

Alteração 973
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a 
entrada de todas as embalagens individuais 
em sua posse, bem como todos os 
movimentos intermediários e a saída 
definitiva da sua posse. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais.

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que fique registada a entrega de todas as 
embalagens individuais do fabricante ao 
primeiro comprador, bem como todos os 
movimentos intermediários e a saída 
definitiva da sua posse. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais. 

Or. cs

Alteração 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a entrada 
de todas as embalagens individuais em sua 
posse, bem como todos os movimentos 
intermediários e a saída definitiva da sua 
posse. Esta obrigação pode ser cumprida 
mediante recurso ao registo em forma 
agregada, por exemplo, na embalagem 
exterior, desde que continue a ser possível 
localizar e seguir as embalagens 
individuais.

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a entrada 
de todas as embalagens individuais e de 
todas as embalagens de transporte 
externas em sua posse, bem como todos os 
movimentos intermediários e a saída 
definitiva da sua posse. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais.

Or. en

Justificação

Para ser coerente com o Protocolo da CQCT da OMS destinado a eliminar o comércio ilícito 
de produtos do tabaco, devem existir identificadores únicos em todas as embalagens de 
transporte externas, de modo a incluir caixas, volumes e paletes.

Alteração 975
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a 
entrada de todas as embalagens individuais 
em sua posse, bem como todos os 

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
cliente, registam a entrada de todas as 
embalagens individuais em sua posse, bem 
como todos os movimentos intermediários 
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movimentos intermediários e a saída 
definitiva da sua posse. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais.

e a saída definitiva da sua posse. Esta 
obrigação pode ser cumprida mediante 
recurso ao registo em forma agregada, por 
exemplo, na embalagem exterior, desde 
que continue a ser possível localizar e 
seguir as embalagens individuais.

Or. en

Justificação

Em consonância com alterações anteriores semelhantes.

Alteração 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a 
entrada de todas as embalagens individuais 
em sua posse, bem como todos os 
movimentos intermediários e a saída 
definitiva da sua posse. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais.

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao primeiro 
comprador, registam a entrada de todas as 
embalagens individuais em sua posse, bem 
como todos os movimentos intermediários 
e a saída definitiva da sua posse. Esta 
obrigação pode ser cumprida mediante 
recurso ao registo em forma agregada, por 
exemplo, na embalagem exterior, desde 
que continue a ser possível localizar e 
seguir as embalagens individuais.

Or. it

Justificação

Estas obrigações de localização e seguimento não estão atualmente incluídas no Protocolo 
CQLAT, que as limita ao primeiro operador. A sua extensão aumentaria a complexidade dos 
procedimentos.
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Alteração 977
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a 
entrada de todas as embalagens individuais 
em sua posse, bem como todos os 
movimentos intermediários e a saída 
definitiva da sua posse. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais.

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
consumidor, registam a entrada de todas as 
embalagens individuais em sua posse. Esta 
obrigação pode ser cumprida mediante 
recurso ao registo em forma agregada, por 
exemplo, na embalagem exterior, desde 
que continue a ser possível localizar e 
seguir as embalagens individuais.

Or. es

Alteração 978
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A tecnologia utilizada no 
acompanhamento e localização deve 
pertencer e caber a entidades económicas 
sem qualquer vínculo jurídico ou 
comercial com a indústria do tabaco.

Or. es
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Justificação

É fundamental separar as funções do controlado e do controlador.

Alteração 979
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro local de venda a retalho, 
incluindo importadores, armazéns e 
empresas de transporte, o equipamento 
necessário que permita o registo dos 
produtos do tabaco adquiridos, vendidos, 
armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

Suprimido

Or. it

Alteração 980
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem aos primeiros compradores o 
equipamento necessário que permita o 
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produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro local de venda a retalho, 
incluindo importadores, armazéns e 
empresas de transporte, o equipamento 
necessário que permita o registo dos 
produtos do tabaco adquiridos, vendidos, 
armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

registo dos produtos do tabaco adquiridos, 
vendidos, armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6. 

Or. cs

Alteração 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro local de venda a retalho, incluindo 
importadores, armazéns e empresas de 
transporte, o equipamento necessário que 
permita o registo dos produtos do tabaco 
adquiridos, vendidos, armazenados, 
transportados ou manuseados de qualquer 
outra forma. O equipamento deve ser capaz 
de ler e transmitir os dados eletronicamente 
para uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro local de venda a retalho, incluindo 
importadores, armazéns e empresas de 
transporte, o equipamento necessário, 
definido pelos Estados-Membros, que 
permita o registo dos produtos do tabaco 
adquiridos, vendidos, armazenados, 
transportados ou manuseados de qualquer 
outra forma. O equipamento deve ser capaz 
de ler e transmitir os dados eletronicamente 
para uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

Or. pl
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Justificação

Os Estados-Membros devem definir o tipo do equipamento em causa.

Alteração 982
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do
primeiro local de venda a retalho, 
incluindo importadores, armazéns e 
empresas de transporte, o equipamento 
necessário que permita o registo dos 
produtos do tabaco adquiridos, vendidos, 
armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao primeiro cliente, incluindo 
importadores, armazéns e empresas de 
transporte, o equipamento necessário que 
permita o registo dos produtos do tabaco 
adquiridos, vendidos, armazenados, 
transportados ou manuseados de qualquer 
outra forma. O equipamento deve ser capaz 
de ler e transmitir os dados eletronicamente 
para uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

Or. en

Alteração 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
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produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro local de venda a retalho, 
incluindo importadores, armazéns e 
empresas de transporte, o equipamento 
necessário que permita o registo dos 
produtos do tabaco adquiridos, vendidos, 
armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro comprador, incluindo 
importadores, armazéns e empresas de 
transporte, o equipamento necessário que 
permita o registo dos produtos do tabaco 
adquiridos, vendidos, armazenados, 
transportados ou manuseados de qualquer 
outra forma. O equipamento deve ser capaz 
de ler e transmitir os dados 
eletronicamente, com base em normas 
internacionais, para uma instalação de 
armazenamento de dados, como previsto 
no n.º 6.

Or. it

Justificação

Estas previsões não estão atualmente incluídas no Protocolo CQLAT e a sua aplicação 
prejudicaria muitos operadores, que seriam impedidos de continuar a exercer no mercado, 
com riscos consequentes também para a concorrência.

Alteração 984
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do
primeiro local de venda a retalho, 
incluindo importadores, armazéns e 
empresas de transporte, o equipamento 
necessário que permita o registo dos 
produtos do tabaco adquiridos, vendidos, 
armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao primeiro cliente, incluindo 
importadores, armazéns e empresas de 
transporte, o equipamento necessário que 
permita o registo dos produtos do tabaco 
adquiridos, vendidos, armazenados, 
transportados ou manuseados de qualquer 
outra forma. O equipamento deve ser capaz 
de ler e transmitir os dados eletronicamente 
para uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.
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uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

Or. es

Alteração 985
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados registados não podem ser 
modificados ou apagados por qualquer 
operador económico envolvido no 
comércio de produtos do tabaco, mas o 
operador económico que introduziu os 
dados e outros operadores económicos 
diretamente envolvidos na transação, tais 
como o fornecedor ou o destinatário, 
podem tecer comentários sobre dados 
introduzidos anteriormente. O operador 
económico em questão deve aditar os 
dados corretos e uma referência à entrada 
anterior que necessita, no seu entender, 
de uma retificação. Em circunstâncias 
excecionais e mediante apresentação de 
provas pertinentes, a autoridade 
competente do Estado-Membro no qual o 
registo foi efetuado ou, caso o registo 
tenha sido efetuado fora da União, a 
autoridade competente do 
Estado-Membro de importação, podem 
autorizar a modificação ou eliminação 
dos dados registados anteriormente.

Suprimido

Or. it

Alteração 986
Cristiana Muscardini
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 
suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que 
é proposto e pago pelo fabricante de 
tabaco e aprovado pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade 
permanente das instalações de 
armazenamento de dados por parte das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, da Comissão e do 
terceiro independente. Em casos 
devidamente justificados, os 
Estados-Membros ou a Comissão podem 
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso a estas 
informações, desde que as informações 
comercialmente sensíveis permaneçam 
adequadamente protegidas em 
conformidade com as legislações 
nacionais e da União pertinentes.

Suprimido

Or. it

Alteração 987
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 
suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que
é proposto e pago pelo fabricante de 
tabaco e aprovado pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
das instalações de armazenamento de 
dados por parte das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, da 
Comissão e do terceiro independente. Em 
casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros ou a Comissão podem 
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso a estas informações, 
desde que as informações comercialmente 
sensíveis permaneçam adequadamente 
protegidas em conformidade com as 
legislações nacionais e da União 
pertinentes.

6. Os Estados-Membros devem celebrar
contratos de armazenamento de dados com 
um terceiro independente que deve 
albergar a instalação de armazenamento de 
dados no que se refere a fabricantes e 
importadores de produtos do tabaco na 
sua jurisdição. A instalação de 
armazenamento de dados deve localizar-se 
fisicamente no território da União. A 
adequabilidade do terceiro, nomeadamente 
a sua independência e as suas capacidades 
técnicas, bem como o contrato, devem ser 
aprovados e monitorizados por um auditor 
externo nomeado pela Comissão. Os 
custos relativos aos contratos de 
armazenamento de dados e ao auditor são 
suportados pelos fabricantes e 
importadores de tabaco, em conformidade 
com o número de identificadores únicos 
registados na sua jurisdição. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
das instalações de armazenamento de 
dados por parte das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, da 
Comissão e do terceiro independente. Em 
casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros ou a Comissão podem 
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso a estas informações, 
desde que as informações comercialmente 
sensíveis permaneçam adequadamente 
protegidas em conformidade com as 
legislações nacionais e da União 
pertinentes.

Or. en

Alteração 988
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 
suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que 
é proposto e pago pelo fabricante de tabaco 
e aprovado pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
das instalações de armazenamento de 
dados por parte das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, da 
Comissão e do terceiro independente. Em 
casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros ou a Comissão podem 
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso a estas informações, 
desde que as informações comercialmente 
sensíveis permaneçam adequadamente 
protegidas em conformidade com as 
legislações nacionais e da União 
pertinentes.

6. Os Estados-Membros devem celebrar
contratos de armazenamento de dados com 
um terceiro independente que deve 
albergar a instalação de armazenamento de 
dados no que se refere a fabricantes e 
importadores de produtos do tabaco na 
sua jurisdição. A instalação de 
armazenamento de dados deve localizar-se 
fisicamente no território da União. A 
adequabilidade do terceiro, nomeadamente 
a sua independência e as suas capacidades 
técnicas, bem como o contrato, devem ser 
aprovados e monitorizados por um auditor 
externo que é pago pelo fabricante de 
tabaco e nomeado pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
das instalações de armazenamento de 
dados por parte das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, da 
Comissão e do terceiro independente. Em 
casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros ou a Comissão podem 
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso a estas informações, 
desde que as informações comercialmente 
sensíveis permaneçam adequadamente 
protegidas em conformidade com as 
legislações nacionais e da União 
pertinentes.

Or. en

Justificação

A indústria do tabaco tem um longo registo de cumplicidade com o contrabando de cigarros. 
Por conseguinte, não deve ser permitido que escolha a empresa de armazenamento de dados 
nem o auditor externo. Os Estados-Membros devem escolher a empresa de armazenamento 
de dados e a Comissão o auditor externo.



AM\935762PT.doc 27/59 PE510.719v01-00

PT

Alteração 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 
suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que 
é proposto e pago pelo fabricante de tabaco 
e aprovado pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
das instalações de armazenamento de 
dados por parte das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, da 
Comissão e do terceiro independente. Em 
casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros ou a Comissão podem 
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso a estas informações, 
desde que as informações comercialmente 
sensíveis permaneçam adequadamente 
protegidas em conformidade com as 
legislações nacionais e da União 
pertinentes.

6. Os Estados-Membros devem averiguar
se os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 
suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que 
é proposto e pago pelo fabricante de tabaco 
e aprovado pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
das instalações de armazenamento de 
dados por parte das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, da 
Comissão e do terceiro independente. Em 
casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros ou a Comissão podem 
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso a estas informações, 
desde que as informações comercialmente 
sensíveis permaneçam adequadamente 
protegidas em conformidade com as 
legislações nacionais e da União 
pertinentes.

Or. pl

Justificação

Cabe aos Estados-Membros controlar os dados fornecidos pelos fabricantes.
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Alteração 990
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem garantir 
que os dados pessoais só sejam tratados 
em conformidade com as regras e 
garantias previstas na Diretiva 95/46/CE.

Suprimido

Or. it

Alteração 991
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível, invisível e
inviolável com pelo menos 1 cm2, que deve 
ser impresso ou aposto de modo 
inamovível, indelével e que não deve ser 
de forma alguma dissimulado ou separado, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou outros elementos previstos na 
legislação.

Or. en

Alteração 992
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou
outros elementos previstos na legislação.

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança legível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

Or. cs

Alteração 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

8. Para além do identificador único, seguro 
e impossível de duplicar, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

Or. pl

Alteração 994
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um
elemento de segurança visível e inviolável, 
que deve ser impresso ou aposto de modo 
inamovível, indelével e que não deve ser 
de forma alguma dissimulado ou separado, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou outros elementos previstos na 
legislação.

Or. en

Alteração 995
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou outros elementos previstos na 
legislação.

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado. Nos 
Estados-Membros onde são aplicados 
selos fiscais aos produtos do tabaco e 
esses selos cumprem os requisitos 
supracitados, não é necessário qualquer 
elemento de segurança adicional.

Or. en
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Alteração 996
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança inviolável, que deve 
ser impresso ou aposto de modo 
inamovível, indelével e que não deve ser 
de forma alguma dissimulado ou separado, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou outros elementos previstos na 
legislação.

Or. es

Alteração 997
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e



PE510.719v01-00 32/59 AM\935762PT.doc

PT

c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. it

Alteração 998
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e
c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. en

Justificação

Todas as decisões contidas na presente diretiva são altamente políticas. Quaisquer alterações 
têm de ser feitas através do processo legislativo ordinário.
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Alteração 999
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e
c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. cs

Alteração 1000
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
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b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e
c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. de

Alteração 1001
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e
c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. en

Justificação

Os atos delegados conferidos à Comissão no n.º 9 não são aceitáveis. O conteúdo destas 
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alíneas tem de ser regido pela própria diretiva.

Alteração 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

9. Tendo em conta as práticas, as 
tecnologias e os aspetos comerciais 
operativos existentes, bem como as 
normas internacionais de localização, 
seguimento e autenticação dos produtos 
de grande consumo e dos respetivos 
requisitos estabelecidos pelo Protocolo 
destinado a eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, a fim de:

Or. it

Justificação

É necessário introduzir uma referência explícita às atuais normas internacionais de 
localização e seguimento, bem como da verificação e autenticação dos produtos.

Alteração 1003
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 

Suprimido
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avaliação regulares;

Or. it

Alteração 1004
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e

Suprimido

Or. it

Alteração 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Definir as normas técnicas para garantir 
que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e

b) Estabelecer as normas técnicas 
internacionais, bem como introduzir os 
pedidos de informação normalizados, para 
garantir que os sistemas utilizados para a 
rotulagem de lotes e as funções associadas 
são plenamente compatíveis entre eles em 
toda a União; e

Or. de

Alteração 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Definir as normas técnicas para garantir 
que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e

b) Definir as normas técnicas para garantir 
que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União e de acordo 
com as normas internacionais.

Or. it

Justificação

É recomendável referir a necessidade de continuar a ter em conta as atuais normas 
internacionais de localização e seguimento, bem como da verificação e autenticação dos 
produtos.

Alteração 1007
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Suprimido

Or. it

Alteração 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – alínea c)



PE510.719v01-00 38/59 AM\935762PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Suprimido

Or. it

Justificação

É recomendável referir a necessidade de continuar a ter em conta as atuais normas 
internacionais de localização e seguimento, bem como da verificação e autenticação dos
produtos.

Alteração 1009
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração dos atos delegados 
previstos no presente número, a Comissão 
deve ter em consideração as práticas, 
tecnologias e normas internacionais 
existentes para localização, seguimento e 
autenticação de bens de grande consumo, 
bem como os requisitos pertinentes do 
Protocolo da CQCT da OMS destinado a 
eliminar o comércio ilícito de produtos do 
tabaco.

Or. en

Alteração 1010
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10
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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.

Suprimido

Or. it

Alteração 1011
Sari Essayah

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1012
Holger Krahmer

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.

Or. de
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Justificação

Em conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 3, da Convenção-Quadro da OMS para a 
Luta Antitabaco (CQLA) com vista à redução do contrabando de produtos do tabaco, 
encontra-se previsto um período de transição de dez anos para outros produtos do tabaco 
que não os cigarros e o tabaco de enrolar.

Alteração 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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, do tabaco de enrolar e do tabaco 
para cachimbos de água, 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.

Or. ro

Alteração 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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.

Or. it

Justificação

Ver o artigo 8.º, n.º 3, do Protocolo da CQLAT para eliminar o comércio ilícito dos produtos 
do tabaco.
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Alteração 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 15.º Suprimido
Tabaco para uso oral
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.

Or. en

Justificação

Proibir o tabaco para uso oral é desproporcionado e entra em conflito com os princípios e o 
espírito do mercado interno.

Alteração 1016
Daniël van der Stoep

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 permitir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral.

Or. nl

Alteração 1017
Morten Messerschmidt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1
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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.

Tendo em conta o princípio da 
subsidiariedade, os Estados-Membros
ficam habilitados a decidir, a nível 
nacional, se banem ou não a venda de 
snus.

Or. en

Justificação

O snus, avulso ou em doses, é menos prejudicial do que fumar tabaco e a UE não deve 
desincentivar o seu uso. Além disso, conforme verificou o próprio Comité Científico dos 
Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente Identificados da UE, os dados científicos 
«não conferem forte apoio à teoria de que o tabaco sem combustão (ou seja, o snus sueco) 
constitui uma passagem para a forma de fumar no futuro».

Alteração 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 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 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. Contudo, esta 
proibição não deve afetar produtos do 
tabaco para uso oral historicamente 
tradicionais, que podem ser permitidos 
por Estados-Membros a nível individual.

Or. en

Alteração 1019
Riikka Manner
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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 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. A rotulagem do 
tabaco para uso oral deve ser regida pelas 
mesmas regras que a dos outros produtos 
do tabaco sem combustão.

Or. fi

Alteração 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 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 podem 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.

Or. en

Justificação

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different member states because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Alteração 1021
Sari Essayah
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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 proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco sem combustão, tais como tabaco 
para uso oral, tabaco de mascar e rapé, 
sem prejuízo do disposto no artigo 151.º do 
Ato de Adesão da Áustria, da Finlândia e 
da Suécia.

Or. fi

Alteração 1022
Nils Torvalds

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 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 e as regiões dos 
Estados-Membros com uma tradição de 
utilização de tabaco para uso oral devem 
ter a oportunidade de solicitar uma 
derrogação nacional ou regional da 
proibição por razões culturais ou 
históricas.

Or. sv

Justificação

A proibição do tabaco para uso oral é inconsistente e, entre outros aspetos, afeta todas as 
regiões em torno do Mar Báltico que têm uma tradição de utilização do tabaco para uso oral. 
O público em geral nestes países e regiões não compreende por que motivo um produto que 
tem sido usado ao longo da história, e faz parte da identidade cultural de uma região, deve 
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ser proibido, principalmente quando o produto é menos prejudicial para a saúde do que os 
cigarros.

Alteração 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 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.

Se necessário para atingir um nível 
elevado de proteção da saúde, os 
Estados-Membros podem proibir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter o direito, mas não a obrigação, de proibir o tabaco para uso 
oral.

Alteração 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser estabelecidos limites máximos 
para as substâncias tóxicas e 
cancerígenas presentes em produtos do 
tabaco sem combustão colocados no 
mercado. As substâncias e os limites 
exigidos são os especificados no [novo] 
anexo III.

Or. en
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Justificação

Substitui a proibição de tabaco para uso oral por uma norma de qualidade do produto para 
todo o tabaco sem combustão. Em vez de proibir os produtos do tabaco sem combustão 
menos perigosos, terá o efeito de remover os produtos mais perigosos do mercado, o que é, 
por conseguinte, coerente com os objetivos em termos de saúde do mercado interno. Esta 
secção reproduz as recomendações em matéria regulamentar do Grupo de Estudo da OMS 
para a regulamentação dos produtos do tabaco - Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation [«Relatório sobre a base científica da regulamentação dos produtos do 
tabaco»], WHO Technical Report Series, n.º 955 (2010).

Alteração 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade de regulamentação do 
conteúdo do snus deve caber ao Estado-
Membro onde a venda do mesmo é 
permitida, em conformidade com o artigo 
151 º do Ato de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia. O snus deve, por 
conseguinte, estar isento das disposições 
do artigo 6.º da presente diretiva.

Or. sv

Justificação

Dada a proibição geral da venda de snus (tabaco oral) na UE, não há interesse 
transfronteiriço na regulamentação do conteúdo do snus a nível da UE. Este deve ser, em vez 
disso, regulamentado a nível nacional pelo Estado-Membro (Suécia) onde a sua venda é 
permitida. A proposta de diretiva da Comissão é insuficiente no que diz respeito, por 
exemplo, à regulamentação de aditivos nocivos. As substâncias que podem prejudicar a 
saúde humana não estão cobertas de forma alguma, ao passo que há normas rígidas para 
aromas comuns.

Alteração 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O tabaco para uso oral fica isento da 
aplicação da presente diretiva, exceto o 
artigo 15.º.

Or. en

Justificação

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled. A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either: A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
of the internal market; or B. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws. Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states. For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise.

Alteração 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, a fim de adaptar as 
substâncias e os valores-limite previstos 
no n.º 1-A e no anexo III, tendo em conta 
o desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente, os 
princípios da proporcionalidade e da não 
discriminação, bem como o objetivo de 
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desenvolvimento do mercado interno com 
um nível elevado de proteção da saúde.

Or. en

Justificação

A Comissão fica habilitada a ajustar o quadro regulamentar – por exemplo, incluir metais 
pesados ou outros agentes cancerígenos, caso tal se justifique.

Alteração 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Título II – capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

 vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco

vendas à distância de produtos do tabaco

Or. fr

Justificação

A venda à distância, sobretudo através da Internet, dentro do mesmo Estado-Membro pode 
implicar as mesmas consequências sanitárias graves de uma venda transfronteiriça.

Alteração 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Título II – capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

 Vendas de produtos do tabaco à distância 
transfronteiriças

Vendas de produtos do tabaco 

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar a coerência com alterações dos mesmos autores sobre as vendas na 
Internet e apresentações no ponto de venda.

Alteração 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

 vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco

vendas à distância de produtos do tabaco

Or. fr

Justificação

Ver alteração anterior relativa à proposta de alteração do título do capítulo IV.

Alteração 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Vendas de produtos do tabaco à distância 
transfronteiriças

Vendas de produtos do tabaco na Internet

Or. en

Justificação

Devem ser proibidas todas as vendas pela internet, não apenas vendas transfronteiriças. A 
verificação efetiva da idade é muito difícil de efetuar em linha.

Alteração 1032
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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:

1. Os Estados-Membros devem proibir no 
seu território a realização de qualquer 
tipo de venda à distância transfronteiriça, 
incluindo as vendas por correio normal 
ou eletrónico, vendas telefónicas, vendas 
por televisão, Internet ou qualquer outro 
tipo de transação tecnológica.

Os Estados-Membros mantêm a sua 
prerrogativa sobre a decisão de ampliar, 
ao âmbito das vendas nacionais, a 
proibição prevista no parágrafo anterior.

Or. es

Alteração 1033
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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 

1. Os Estados-Membros devem proibir as 
vendas à distância transfronteiriças de
produtos do tabaco, produtos que contêm 
nicotina e sucedâneos do tabaco.
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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:

Or. en

Justificação

A atual proposta é muito difícil de executar e de controlar. Deste modo, a proibição total da 
venda à distância seria mais fácil de executar e de controlar. Essa proibição deve abranger 
igualmente os produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de 
plantas, cigarros eletrónicos), uma vez que são comercializados maioritariamente através da 
internet e o seu controlo é difícil. Pelo menos, devem ser todos regulamentados (limites de 
idade, etc.).

Alteração 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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 

1. Os Estados-Membros devem introduzir 
a proibição das vendas à distância 
transfronteiriças de produtos do tabaco.
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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:

Or. pl

Justificação

Não existem métodos de controlo eficaz deste tipo de vendas, em particular no que diz 
respeito ao controlo da idade do comprador.

Alteração 1035
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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:

1. Os Estados-Membros devem proibir os
locais de venda a retalho sediados no seu 
território de comercializarem ou 
envolverem-se em vendas à distância 
transfronteiriças e vendas na Internet.

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de impacto da Comissão Europeia, as vendas na internet 
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transfronteiriças de produtos do tabaco facilitam a especulação dos preços mais baixos, 
apoiam o comércio ilícito e são principalmente utilizadas por retalhistas da Internet para 
explorar os benefícios das diferenças dos vários regimes fiscais dos Estados-Membros, pondo 
em causa os seus esforços para dissuadir as pessoas de fumar através de uma tributação 
elevada.

Alteração 1036
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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:

1. Os Estados-Membros devem proibir os 
locais de venda a retalho sediados no seu 
território de procederem a vendas à 
distância transfronteiriças.

Or. en

Justificação

As vendas à distância transfronteiriças são geralmente utilizadas para vender produtos do 
tabaco contrafeitos ou ilícitos. Este facto acarreta riscos para a saúde dos consumidores e 
compromete as políticas nacionais de tributação do tabaco que visam combater o hábito de 
fumar.
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Alteração 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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:

1. Os Estados-Membros devem proibir as 
vendas à distância transfronteiriças a 
consumidores da União Europeia.

Or. it

Justificação

As vendas à distância transfronteiriças colocariam em risco a segurança dos consumidores, 
sobretudo os menores, favorecendo igualmente o mercado ilícito.

Alteração 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem obrigar os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 

1. Na União Europeia está proibida a
venda de cigarros e tabaco de enrolar na 
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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:

Internet.

As vendas na Internet dos restantes 
produtos do tabaco e dos produtos 
conexos que contenham nicotina estão 
submetidos a controlo reforçado na União 
Europeia,

Or. fr

Justificação

Esta alteração vem reforçar e especificar as alterações 42 a 47 apresentadas pela relatora 
Linda McAvan que preveem a proibição da venda à distância transfronteiriça.

Alteração 1039
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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 

1. Os Estados-Membros devem proibir
vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco.
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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:

Or. fi

Alteração 1040
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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:

1. Os Estados-Membros devem proibir
vendas à distância de produtos do tabaco.

Or. fi
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Alteração 1041
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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:

1. Os Estados-Membros devem proibir as
vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco.

Or. en

Justificação

A proibição das vendas à distância transfronteiriças, incluindo as vendas pela internet, de 
produtos do tabaco em todo o território da UE é a forma mais eficaz de proteger a saúde dos 
jovens. Esta abordagem facilitará a execução e garante uma solução necessária e 
proporcional.

Alteração 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória
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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:

1. Os Estados-Membros devem proibir as 
vendas à distância transfronteiriça em 
pontos de venda estabelecidos dentro do 
seu território.

Or. it

Alteração 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

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 

Os Estados-Membros devem proibir a 
venda de produtos do tabaco através da 
internet no seu território.
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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:

(Deve substituir todo o artigo)

Or. en

Justificação

É difícil fazer cumprir as restrições de idade nas vendas de tabaco através da Internet. As 
vendas em linha de tabaco muitas vezes não cumprem a legislação existente, por exemplo em 
termos de advertências de saúde. Nove Estados-Membros já proibiram a venda de tabaco 
pela Internet e a proibição a nível da UE é provavelmente o caminho mais fácil de seguir.


