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Alteração 1044
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem proibir 
os locais de venda a retalho sediados no 
seu território de procederem à 
distribuição à distância transfronteiriça, 
ou por outros meios, de produtos do 
tabaco gratuitos ou a preço reduzido.

Or. en

Justificação

Importa evitar a distribuição gratuita ou promocional dos produtos do tabaco, que serve de 
incentivo para começar a fumar e visa sobretudo os jovens.

Alteração 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um Estado-Membro pode limitar, 
por razões de saúde pública, as 
importações de tabaco para consumo 
pessoal. Esta limitação deve poder ser 
imposta se o preço no Estado-Membro de 
aquisição for significativamente inferior 
ao preço do Estado-Membro de origem ou 
se as advertências de saúde não estiverem 
na sua ou suas línguas oficiais.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem poder limitar as importações de tabaco para consumo pessoal 
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por razões de saúde pública e para combater o tráfico ilícito de cigarros.

Alteração 1046
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As vendas de cigarros e de tabaco de 
enrolar na Internet devem ser proibidas 
na União Europeia;
As vendas na Internet de outros produtos 
do tabaco e de produtos afins que 
contenham nicotina devem ser objeto de 
um controlo reforçado na União 
Europeia;

Or. fr

Alteração 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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 
selada por uma embalagem aberta, 
através de quaisquer canais.

Or. it

Justificação

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

Alteração 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Com a aplicação da proibição das vendas à distância transfronteiriças, esta disposição 
torna-se irrelevante.

Alteração 1049
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. en

Justificação

De um modo geral, as vendas à distância transfronteiriças destinam-se a vender produtos do 
tabaco contrafeitos ou ilícitos. A venda destes produtos acarreta riscos para a saúde dos 
consumidores e prejudica as políticas nacionais de tributação do tabaco destinadas a 
combater o tabagismo.
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Alteração 1050
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta é muito difícil de aplicar e controlar. A proibição total das vendas à 
distância seria mais fácil de aplicar e controlar. A proibição deve abranger também os 
produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de plantas, 
cigarros eletrónicos), cuja comercialização ocorre maioritariamente via Internet e cujo 
controlo é difícil. Deviam, no mínimo, ser todos regulamentados (com base em limites de 
idade, etc.).

Alteração 1051
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do
tabaco são fornecidos;

Suprimido

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 
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proporcional.

Alteração 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. pl

Alteração 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16.º – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. it

Justificação

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

Alteração 1054
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. fi

Alteração 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. it

Alteração 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Com a aplicação da proibição das vendas à distância transfronteiriças, esta disposição 
torna-se irrelevante.

Alteração 1057
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

De um modo geral, as vendas à distância transfronteiriças destinam-se a vender produtos do 
tabaco contrafeitos ou ilícitos. A venda destes produtos acarreta riscos para a saúde dos 
consumidores e prejudica as políticas nacionais de tributação do tabaco destinadas a 
combater o tabagismo.

Alteração 1058
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente proposta é muito difícil de aplicar e controlar. A proibição total das vendas à 
distância seria mais fácil de aplicar e controlar. A proibição deve abranger também os 
produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de plantas, 
cigarros eletrónicos), cuja comercialização ocorre maioritariamente via Internet e cujo 
controlo é difícil. Deviam, pelo menos, ser todos regulamentados (com base em limites de 
idade, etc.).

Alteração 1059
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

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 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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informação;

Or. pl

Alteração 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16.º – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. it

Justificação

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

Alteração 1062
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. fi
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Alteração 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. it

Alteração 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido

Or. en

Justificação

Com a aplicação da proibição das vendas à distância transfronteiriças, esta disposição 
torna-se irrelevante.

Alteração 1065
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido

Or. en

Justificação

De um modo geral, as vendas à distância transfronteiriças destinam-se a vender produtos do 
tabaco contrafeitos ou ilícitos. A venda destes produtos acarreta riscos para a saúde dos 
consumidores e prejudica as políticas nacionais de tributação do tabaco destinadas a 
combater o tabagismo.

Alteração 1066
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta é muito difícil de aplicar e controlar. A proibição total das vendas à 
distância seria mais fácil de aplicar e controlar. A proibição deve abranger também os 
produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de plantas, 
cigarros eletrónicos), cuja comercialização ocorre maioritariamente via Internet e cujo 
controlo é difícil. Deviam, pelo menos, ser todos regulamentados (com base em limites de 
idade, etc.).

Alteração 1067
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido

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 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido

Or. pl

Alteração 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 

Suprimido
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pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Or. it

Justificação

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

Alteração 1070
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido

Or. it

Alteração 1072
Riikka Manner
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta é muito difícil de aplicar e controlar. A proibição total das vendas à 
distância seria mais fácil de aplicar e controlar. A proibição deve abranger também os 
produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de plantas, 
cigarros eletrónicos), cuja comercialização ocorre maioritariamente via Internet e cujo 
controlo é difícil. Deviam, pelo menos, ser todos regulamentados (com base em limites de 
idade, etc.).

Alteração 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido



AM\935763PT.doc 17/55 PE510.720v01-00

PT

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.

Or. en

Justificação

Com a aplicação da proibição das vendas à distância transfronteiriças, esta disposição 
torna-se irrelevante.

Alteração 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. pl

Alteração 1075
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração ao n.º 1.

Alteração 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros publicam a lista 
completa de todas as vendas registadas em 
conformidade com as normas e garantias 
dispostas na diretiva 95/46/CE. Os pontos 
de venda são autorizados a emitir no 
mercado os produtos do tabaco através de 
vendas à distância apenas a partir do 
momento da publicação do nome do ponto 
de venda nos Estados-Membros em 
questão.

Suprimido

Or. it
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Justificação

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

Alteração 1077
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1078
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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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.

Or. fi

Alteração 1079
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

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 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2



AM\935763PT.doc 21/55 PE510.720v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros publicam a lista 
completa de todas as vendas registadas em 
conformidade com as normas e garantias 
dispostas na diretiva 95/46/CE. Os pontos 
de venda são autorizados a emitir no 
mercado os produtos do tabaco através de 
vendas à distância apenas a partir do 
momento da publicação do nome do ponto 
de venda nos Estados-Membros em 
questão.

Suprimido

Or. it

Alteração 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

2. Os Estados-Membros podem impor 
limites quantitativos aos movimentos 
transfronteiriços no quadro de uma 
estratégia nacional de luta contra o 
tabagismo.

Or. fr

Justificação

A presente alteração complementa a exigência da proibição das vendas à distância e 
responde às fortes expectativas dos vendedores e retalhistas de tabaco europeus.
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Alteração 1082
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta é muito difícil de aplicar e controlar.  A proibição total das vendas à 
distância seria mais fácil de aplicar e controlar. A proibição deve abranger também os 
produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de plantas, 
cigarros eletrónicos), cuja comercialização ocorre maioritariamente via Internet e cujo 
controlo é difícil. Deviam, pelo menos, ser todos regulamentados (com base em limites de 
idade, etc.).

Alteração 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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nacionais adotadas ao abrigo da presente 
diretiva no Estado-Membro de destino.

Or. en

Justificação

Com a aplicação da proibição das vendas à distância transfronteiriças, esta disposição 
torna-se irrelevante.

Alteração 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. pl

Alteração 1085
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração ao n.º 1.

Alteração 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. it

Justificação

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

Alteração 1087
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1088
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1089
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

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 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. it
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Alteração 1091
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta é muito difícil de aplicar e controlar.  A proibição total das vendas à 
distância seria mais fácil de aplicar e controlar. A proibição deve abranger também os 
produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de plantas, 
cigarros eletrónicos), cuja comercialização ocorre maioritariamente via Internet e cujo 
controlo é difícil. Deviam, pelo menos, ser todos regulamentados (com base em limites de 
idade, etc.).

Alteração 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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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.

Or. pl

Alteração 1093
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Com a aplicação da proibição das vendas à distância transfronteiriças, esta disposição 
torna-se irrelevante.

Alteração 1094
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração ao n.º 1.

Alteração 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. it
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Justificação

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

Alteração 1096
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1097
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.

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 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. it

Alteração 1099
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta é muito difícil de aplicar e controlar.  A proibição total das vendas à 
distância seria mais fácil de aplicar e controlar. A proibição deve abranger também os 
produtos que contêm nicotina e os sucedâneos do tabaco (cigarros à base de plantas, 
cigarros eletrónicos), cuja comercialização ocorre maioritariamente via Internet e cujo 
controlo é difícil. Deviam, pelo menos, ser todos regulamentados (com base em limites de 
idade, etc.).

Alteração 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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 

Suprimido
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empresa fabricante de produtos do tabaco.

Or. pl

Alteração 1101
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Com a aplicação da proibição das vendas à distância transfronteiriças, esta disposição 
torna-se irrelevante.

Alteração 1102
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração ao n.º 1.

Alteração 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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.

Suprimido

Or. it

Justificação

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

Alteração 1104
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1105
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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.

Suprimido

Or. fi
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Alteração 1106
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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.

Suprimido

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 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
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 

Suprimido
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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.

Or. it

Alteração 1108
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A 
Venda transfronteiriça de produtos do 

tabaco
A quantidade máxima de produtos 
importados de outro Estado-Membro deve 
ser fixada para todos os produtos do 
tabaco abrangidos pela presente diretiva. 
Esta quantidade é fixada pelos 
Estados-Membros segundo o método de 
cálculo que entenderem adequado (por 
exemplo, por pessoa, por tipo de veículo 
ou geral para vários produtos do tabaco).

Or. fr

Justificação

O Tribunal de Justiça da União Europeia condenou a França (processos C-21611,) em 
março de 2013, por incumprimento das suas obrigações, sem ter em conta a especificidade 
dos produtos do tabaco. Dado que o imposto especial sobre o consumo constitui um meio de 
prevenção do tabagismo, os Estados-Membros devem continuar a ter a possibilidade de 
limitar a importação de produtos do tabaco de outro Estado-Membro para melhorar sua 
política de saúde contra o tabagismo.

Alteração 1109
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
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Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Expositores de tabaco em pontos de venda
1. Os Estados-Membros devem proibir 
expositores de tabaco nos pontos de venda 
do seu território.
2. Os produtos do tabaco devem ficar 
completamente escondidos do cliente, 
exceto durante a compra ou venda desses 
produtos ou operações de inventário, 
reposição, formação de pessoal ou 
manutenção da unidade de 
armazenamento.
3. A exposição dos produtos do tabaco 
justificada pelos motivos mencionados no 
n.º 2 não pode durar mais do que o tempo 
necessário para concluir as referidas 
operações.
4. Os preços dos produtos do tabaco 
devem ser listados num formato 
normalizado. Os pontos de venda não 
devem expor indicações de descontos 
especiais ou de quantidade.

Or. en

Justificação

A proibição da exposição em pontos de venda vigora já em vários Estados-Membros da UE e 
da EFTA. Em 2010, a Noruega foi judicialmente processada por uma empresa tabaqueira 
por criar obstáculos ao comércio. O tribunal decidiu a favor da Noruega, mas este processo 
demonstra a necessidade de a UE agir. As diretrizes de execução da CQLAT aplicáveis ao 
artigo 13.º estabelecem que a exposição de produtos do tabaco em pontos de venda constitui 
um ato de publicidade e promoção. É recomendada a proibição total de qualquer expositor 
dos produtos do tabaco em pontos de venda.

Alteração 1110
Corinne Lepage
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Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Os Estados-Membros podem impor limites 
quantitativos aos movimentos 
transfronteiriços no quadro de uma 
estratégia nacional de luta contra o 
tabagismo.

Or. fr

Alteração 1111
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Título 2 – capítulo 5 - título

Texto da Comissão Alteração

Novos produtos do tabaco Produtos do tabaco de risco reduzido

Or. de

Alteração 1112
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 17.° Suprimido
Notificação de novos produtos do tabaco
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 
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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:
a) Estudos científicos disponíveis sobre 
toxicidade, potencial de criar dependência 
e atratividade do produto, nomeadamente 
no que se refere aos ingredientes e às 
emissões;
b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre preferências de vários 
grupos de consumidores, incluindo os 
jovens; e
c) Outras informações disponíveis e 
pertinentes, incluindo uma análise do 
risco/benefício do produto, os efeitos 
esperados em termos da cessação do 
consumo de tabaco, os efeitos esperados 
em termos de início de consumo de tabaco 
e outras previsões sobre a perceção dos 
consumidores.
2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida 
no n.º 1, alíneas a) a c). Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
exigir que os fabricantes ou importadores 
de tabaco efetuem testes adicionais ou 
apresentem informações complementares. 
Os Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
introduzir um sistema de autorização e a 
cobrar uma taxa proporcionada.
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3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos sejam abrangidos pela definição 
de produto do tabaco sem combustão 
constante do artigo 2.º, ponto 29, ou de 
tabaco para fumar constante do artigo 2.º, 
ponto 33.

Or. fi

Alteração 1113
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação de novos produtos do tabaco Notificação de novos produtos do tabaco e 
de produtos potencialmente menos 
nocivos

Or. en

Justificação

É necessário criar a categoria dos «produtos potencialmente menos nocivos» para que a 
diretiva possa abranger todos os produtos da próxima geração.

Alteração 1114
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação de novos produtos do tabaco Notificação de produtos do tabaco de risco 
reduzido

Or. de
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Alteração 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação de novos produtos do tabaco Notificação de novos produtos do tabaco e 
de novos produtos de tabaco de risco 
potencialmente reduzido

Or. pt

Alteração 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação de novos produtos do tabaco Notificação de novos produtos do tabaco, 
incluindo os de risco reduzido

Or. it

Alteração 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação de novos produtos do tabaco Notificação de novos produtos do tabaco e 
autorização prévia à colocação no 
mercado de produtos do tabaco de risco 
reduzido
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Or. it

Justificação

A introdução do conceito de risco reduzido refere-se aos produtos à base de tabaco cujas 
características de redução do risco em relação ao consumo dos produtos do tabaco 
tradicionais foram cientificamente comprovadas. A ausência deste conceito não garante aos 
consumidores uma informação transparente sobre o risco reduzido.

Alteração 1118
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Notificação de novos produtos do tabaco Autorização para a colocação no mercado 
de produtos do tabaco de risco reduzido

Or. it

Alteração 1119
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte 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 

1. Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de qualquer novo 
produto do tabaco.
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artigo 5.º. Os fabricantes e importadores 
que notificam um novo produto do tabaco 
devem também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

Or. fi

Alteração 1120
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte 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 
acompanhado 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. A colocação no mercado de um produto 
do tabaco de risco reduzido deve ser 
autorizada pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro no qual o fabricante 
ou importador pretende colocar o produto 
no mercado. Os Estados-Membros devem 
exigir que os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco apresentem um pedido 
de autorização às autoridades competentes 
dos Estados-Membros para qualquer 
produto do tabaco de risco reduzido que 
pretendam colocar nos mercados dos 
Estados-Membros em questão. Os Estados-
Membros ficam habilitados a cobrar uma 
taxa proporcionada. O pedido deve ser 
apresentado em formato eletrónico seis 
meses antes da colocação no mercado 
prevista e deve ser acompanhado 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 apresentem um pedido 
de autorização para um produto do tabaco 
de risco reduzido devem também fornecer 
às autoridades competentes em questão:

Or. it
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Alteração 1121
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte 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 de risco reduzido notifiquem as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros de qualquer produto do tabaco 
desse tipo 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, da rotulagem proposta, 
instruções de utilização, composição do 
produto, processo de fabrico e respetivos 
meios de controlo, assim como das 
informações relativas a ingredientes e 
emissões em conformidade com o artigo 
5.º. Os fabricantes e importadores que 
notificam um produto do tabaco de risco 
reduzido devem também fornecer às 
autoridades competentes em questão:

Or. de

Alteração 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte 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 

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 
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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:

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:

Or. pt

Alteração 1123
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte 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, bem como 
de produtos que, com base em dados 
científicos, pretendam classificar de 
produtos com grau de nocividade 
claramente menor em relação aos 
produtos do 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 
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5.º. Os fabricantes e importadores que 
notificam um novo produto do tabaco 
devem também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

Or. fr

Alteração 1124
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte 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, bem como 
de produtos que, com base em dados 
científicos, pretendam classificar de 
produtos com grau de nocividade ou risco 
potencialmente menor em comparação 
com os produtos do 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:

Or. en

Justificação

É necessário criar a categoria dos «produtos potencialmente menos nocivos» para que a 
diretiva possa abranger todos os produtos da próxima geração.



PE510.720v01-00 48/55 AM\935763PT.doc

PT

Alteração 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte 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, 
incluindo os de risco reduzido, 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, 
incluindo os de risco reduzido, devem 
também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

Or. it

Alteração 1126
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estudos científicos disponíveis sobre 
toxicidade, potencial de criar dependência 
e atratividade do produto, nomeadamente 
no que se refere aos ingredientes e às 
emissões;

a) Estudos científicos disponíveis sobre 
toxicidade, potencial de criar dependência 
do produto, nomeadamente no que se 
refere aos ingredientes e às emissões;
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Or. cs

Alteração 1127
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estudos científicos disponíveis sobre
toxicidade, potencial de criar dependência
e atratividade do produto, nomeadamente 
no que se refere aos ingredientes e às 
emissões;

a) Estudos científicos disponíveis que 
comprovem os efeitos positivos ou 
negativos em termos de toxicidade e 
potencial de criar dependência do produto, 
nomeadamente no que se refere aos 
ingredientes e às emissões;

Or. de

Alteração 1128
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre preferências de vários 
grupos de consumidores, incluindo os 
jovens; e

b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre o modo como os 
consumidores encaram o produto, 
incluindo a rotulagem, e o utilizam, assim 
como as preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo os jovens; e

Or. de

Alteração 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre preferências de vários 
grupos de consumidores, incluindo os 
jovens; e

b) Sínteses operacionais dos estudos e 
pesquisas de mercado disponíveis sobre 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo os jovens; e

Or. es

Alteração 1130
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre preferências de vários 
grupos de consumidores, incluindo os 
jovens; e 

b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre preferências de vários 
grupos de consumidores, incluindo os 
jovens e os fumadores inveterados; e

Or. el

Justificação

Para além dos jovens, uma parte destes estudos deveria concentrar-se nos fumadores 
inveterados.

Alteração 1131
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os Estados-Membros ficam 
habilitados a emitir regras específicas 
para os produtos que pretendam 
classificar de produtos com nocividade ou 
risco potencialmente menor e que sejam 
suscetíveis de não ser abrangidos pelos 
requisitos da presente diretiva, devendo 
comunicar essas regras à Comissão.
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem manter alguma margem de manobra para permitir o 
aparecimento de produtos menos nocivos no mercado. A isenção conferida a esta categoria 
de produtos poderá traduzir-se numa solução ou num modelo de consumo a inscrever na 
próxima diretiva, com base nas medições efetuadas pelos vários Estados-Membros.

Alteração 1132
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida 
no n.º 1, alíneas a) a c). Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
exigir que os fabricantes ou importadores 
de tabaco efetuem testes adicionais ou 
apresentem informações complementares. 
Os Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
introduzir um sistema de autorização e a 
cobrar uma taxa proporcionada.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1133
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
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informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os Estados-
Membros devem facultar à Comissão todas 
as informações recebidas ao abrigo do 
presente artigo. Os Estados-Membros 
ficam habilitados a introduzir um sistema 
de autorização e a cobrar uma taxa 
proporcionada.

informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os Estados-
Membros devem facultar à Comissão todas 
as informações recebidas ao abrigo do 
presente artigo. Os Estados-Membros 
ficam habilitados a introduzir um 
procedimento de autorização, incluindo as 
condições de autorização para produtos 
do tabaco de risco reduzido e a cobrar uma 
taxa proporcionada. As condições de 
autorização devem, em especial, regular 
os requisitos relativos à avaliação 
científica do risco, à comprovação do 
risco reduzido com base em dados 
concretos, às disposições referidas no n.º 
1, alíneas a) a c), assim como ao processo 
de fabrico, respetivos meios de controlo e 
monitorização do mercado após a entrada 
em circulação. Os Estados-Membros 
devem, além disso, regulamentar os 
requisitos relativos à rotulagem, 
embalagem, medição e método de 
medição do alcatrão, da nicotina, do 
monóxido de carbono e dos aditivos 
específicos para produtos do tabaco de 
risco reduzido. Os Estados-Membros 
devem comunicar à Comissão as referidas 
condições de autorização. 

Or. de

Alteração 1134
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
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n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os Estados-
Membros ficam habilitados a introduzir 
um sistema de autorização e a cobrar uma 
taxa proporcionada.

n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os Estados-
Membros têm o direito de estabelecer os 
requisitos científicos para a concessão da 
autorização referida no n.º 1. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
estabelecer as modalidades de informação 
ao público das características do produto 
com base em dados científicos 
apresentados pelo fabricante ou 
importador.

Or. it

Alteração 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os Estados-
Membros ficam habilitados a introduzir um 
sistema de autorização e a cobrar uma taxa 
proporcionada.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os Estados-
Membros ficam habilitados a introduzir um 
sistema de autorização e a cobrar uma taxa 
proporcionada. Antes de autorizar a 
colocação no mercado de novos produtos, 
incluindo os de risco reduzido, os 
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Estados-Membros definem e tornam 
obrigatórios: as normas para a sua 
comercialização e as formas de 
informação ao público sobre as 
características que podem reduzir 
sensivelmente o risco de contrair uma ou 
mais patologias associadas ao tabagismo.

Or. it

Justificação

No caso dos fumadores que consomem grandes quantidades de tabaco, os produtos de risco 
reduzido, com provas científicas, podem constituir uma solução para limitar os efeitos 
nocivos para a saúde das pessoas que decidem continuar a fumar.

Alteração 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os Estados-
Membros ficam habilitados a introduzir um 
sistema de autorização e a cobrar uma taxa 
proporcionada.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros 
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Para a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco de risco reduzido, os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
introduzir um sistema de autorização e a 
cobrar uma taxa proporcionada. Os 
Estados-Membros têm o direito de definir 
normas específicas para a comunicação 
ao consumidor, embalagem e rotulagem, 
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ingredientes e emissões, bem como para 
os métodos de medição do alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono para os 
produtos de risco reduzido, que podem 
afastar-se dos requisitos desta diretiva. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão 
sobre tais normas.

Or. it

Justificação

A introdução do conceito de risco reduzido refere-se aos produtos à base de tabaco cujas 
características de redução do risco em relação ao consumo dos produtos do tabaco 
tradicionais foram cientificamente comprovadas. A ausência deste conceito não garante aos 
consumidores uma informação transparente sobre o risco reduzido.


