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Alteração 1137
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1138
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos se4jam 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.

3. Os produtos do tabaco de risco reduzido
colocados no mercado devem respeitar os 
requisitos estabelecidos na presente 
diretiva, à exceção dos artigos 4.º, 6.º, 7.º, 
8.º, 9.º, 10.º, 12.º e 13.º, os quais devem ser 
adaptados pelos Estados-Membros de 
modo a terem em conta os produtos de 
risco reduzido. 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. de
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Alteração 1139
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. Os produtos do tabaco de risco reduzido 
autorizados e colocados no mercado 
devem respeitar os requisitos estabelecidos 
na presente diretiva, à exceção do previsto 
no n.º 2. 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. it

Alteração 1140
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos s4ejam 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.

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. As disposições do artigo 12.º, n.º 
1, alínea b), não se aplicam a novos 
produtos do tabaco para os quais exista 
comprovação científica de que são menos 
nocivos do que produtos do tabaco 
convencionais.
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Or. cs

Alteração 1141
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. Os novos produtos do tabaco e os 
produtos do tabaco de risco reduzido
colocados no mercado devem respeitar os 
requisitos estabelecidos na presente 
diretiva. Os produtos do tabaco de risco 
reduzido estão sujeitos às proibições 
autorizadas pelos Estados-Membros nos 
termos do disposto no n.º 2. 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. 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 1142
Mario Pirillo

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – ponto 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1) A Comissão deve apresentar um 
estudo sobre os efeitos sobre a saúde do 
fumo passivo provocado pelas emissões 
dos novos produtos do tabaco, incluindo 
os de risco reduzido.

Or. it

Alteração 1143
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
autorizar a venda e definir as regras 
relativas à colocação no mercado e à 
rotulagem de novas categorias de 
produtos do tabaco que, de acordo com 
provas científicas, são menos nocivos em 
comparação com os produtos do tabaco 
convencionais, se for comprovado, nos 
termos do n.º 1, que a sua utilização pode 
reduzir os riscos e as doenças associados 
ao tabagismo e os danos na saúde 
pública, em comparação com os produtos 
do tabaco convencionais.

Or. cs

Alteração 1144
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base em dados científicos e 
técnicos independentes, fiáveis e 
verificáveis, a Comissão adota, no prazo 
de dois anos a contar da entrada em vigor 
da presente diretiva, atos delegados que 
estabelecem as regras para a avaliação, a 
embalagem, a rotulagem, a composição, a 
colocação no mercado, a comunicação ao 
consumidor, a apresentação e a venda de 
novos produtos do tabaco que atestem que 
os produtos são significativamente menos 
nocivos do que os produtos do tabaco 
clássicos.

Or. fr

Alteração 1145
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) As disposições da alínea b) do artigo 
12.º não se aplicam aos produtos do 
tabaco de risco reduzido.

Or. it

Alteração 1146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 18.° Suprimido
Produtos que contêm nicotina
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1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo 
da Diretiva 2001/83/CE:
a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou
b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou
c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.
3.
Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.
4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:
a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
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oficiais.
5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Or. it

Justificação

Os produtos que contêm nicotina devem ser regulamentados em separado e apenas depois de 
pesquisas científicas adequadas terem fornecido provas sobre o seu nível de nocividade ou 
sobre a sua eventual capacidade de criar dependência. Os Estados-Membros devem ser 
responsáveis pela regulação do mercado e da comercialização destes produtos nos respetivos 
territórios.

Alteração 1147
Linda McAvan

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 18.º Suprimido
Produtos que contêm nicotina
1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo 
da Diretiva 2001/83/CE:
a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou
b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou
c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
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atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.
3.
Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.
4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:
a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.
5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Or. en
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Alteração 1148
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou
b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou
c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Or. de

Alteração 1149
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os produtos que não contêm nicotina 
ou que contêm nicotina em quantidades 
inferiores às previstas no n.º 1-A podem 
ser colocados no mercado nos termos 
previstos pela Diretiva 2001/95/CE 
relativa à segurança geral dos produtos.
1-A. Os Estados-Membros devem 
certificar-se que os produtos que contêm 
nicotina não são vendidos a pessoas de 
idade inferior à exigida para a compra de 
produtos do tabaco ou produtos afins;
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Os seguintes produtos que contêm nicotina 
apenas podem ser colocados no mercado se 
forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

Or. fr

Justificação

O cigarro eletrónico é, na sua essência, um produto novo que se encontra na fronteira de 
várias legislações europeias e deve ser juridicamente tratado como tal.

Alteração 1150
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os produtos que contêm nicotina e que 
são apresentados como possuindo 
propriedades curativas ou preventivas de 
doenças nos seres humanos, não o 
fazendo através de qualquer mensagem 
especificada no n.º 3, apenas podem ser 
colocados no mercado se forem 
autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

Esta situação obriga a uma autorização de introdução no mercado para medicamentos, caso 
seja feita uma alegação em termos de saúde, recorrendo estritamente à definição presente na 
diretiva relativa a medicamentos: «apresentados como possuindo propriedades curativas ou 
preventivas» é uma expressão retirada do primeiro parágrafo da definição de medicamento 
presente na Diretiva 2001/83/CE, artigo 1.º, n.º 2, aliena a).

Alteração 1151
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Aos produtos que contêm nicotina que 
não os produtos do tabaco são aplicadas, 
mutatis mutandis, as disposições presentes 
no artigo 6.º. n.os 1 a 9, artigo 10.º, artigo 
12.º, n.os 1 e 2, e artigo 16.º.

Or. it

Alteração 1152
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Caso os produtos que contêm nicotina
sejam apresentados como possuindo 
propriedades curativas ou preventivas de 
doenças, apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

Os produtos que contêm nicotina, tais como cigarros eletrónicos, não invocam que melhoram 
a saúde humana e não devem ser classificados como medicamentos. Essa classificação 
limitaria a sua disponibilidade no mercado, apesar de produtos do tabaco mais nocivos se 
manterem de acesso livre.

Alteração 1153
Christel Schaldemose, Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Os produtos que contêm nicotina apenas 
podem ser colocados no mercado se forem 
autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE, tendo em conta o 
uso bem estabelecido da nicotina.

Or. en

Justificação

Existe uma grande variedade de autorizações de medicamentos.  Tendo em conta o uso bem 
estabelecido da nicotina em terapias de substituição da mesma, os cigarros eletrónicos devem 
poder obter autorização nos termos de um regime para medicamentos permissivo, «ligeiro», 
que não exija ensaios clínicos – desde que o produto consiga provar que é semelhante a 
outros produtos já existentes no mercado – tais como terapias de substituição da nicotina.

Alteração 1154
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O conceito regulamentar do presente artigo não está sustentado. À exceção dos produtos do 
tabaco, os produtos que contêm nicotina, independentemente da quantidade, devem ser 
classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º do projeto não promove a garantia 
de um elevado nível de proteção da saúde e viola o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O artigo 18.º constitui um retrocesso quando comparado 
com os regulamentos húngaros em vigor, sendo, por conseguinte, inaceitável na sua forma 
atual.
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Alteração 1155
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 1156
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Em caso de aprovação, o n.º 1, alíneas a) 
a c), e os n.os 2 a 5 do presente artigo 
devem ser considerados suprimidos.)

Or. en

Justificação

A única justificação para permitir a comercialização de produtos que contêm nicotina (PCN) 
é para fins de abandono do tabagismo. É muito difícil avaliar o fornecimento de nicotina dos 
PCN. Uma utilização intensiva destes produtos com um nível reduzido de nicotina pode 
continuar a conduzir a um consumo significativo da mesma.  Por conseguinte, é adequado 
submeter todos os PCN a legislação no domínio farmacêutico. Isso assegurará a qualidade, 
segurança e eficácia dos PCN, bem como condições equitativas para todos os produtos que 
contêm nicotina.
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Alteração 1157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

Todos os produtos que contêm nicotina devem ser sujeitos a controlo.

Alteração 1158
Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 1159
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 

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

autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificação

Atualmente, os cigarros eletrónicos não se inserem em nenhum quadro regulamentar. Várias 
análises demonstram que determinados cigarros eletrónicos contêm produtos tóxicos, tais 
como o dietilenoglicol e vários produtos cancerígenos. O estatuto de medicamento – tal como 
a metadona para a dependência de heroína – parece ser a melhor solução para que o cigarro 
eletrónico seja utilizado para a redução ou a cessação do tabagismo.

Alteração 1160
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo do 
procedimento de registo referido nos 
artigos 14.º e 15.º da Diretiva 2001/83/CE:

Or. de

Justificação

A sujeição da autorização de determinados produtos de risco minimizado contendo nicotina 
às mesmas condições que a dos medicamentos para uso humano é desproporcionada, em 
comparação com a dos produtos do tabaco. Afigura-se mais adequado o procedimento 
simplificado de registo previsto para os medicamentos homeopáticos.

Alteração 1161
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
introduzir a proibição do consumo de 
produtos que contêm nicotina em locais 
públicos.

Or. pl

Alteração 1162
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente diretiva não se aplica a 
produtos que contêm nicotina autorizados 
nos termos da Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

Clarifica que as disposições da diretiva também não se aplicam a PCN regulamentados como 
medicamentos.

Alteração 1163
Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se for caso disso, os 
Estados-Membros podem impor restrições 
de comercialização a produtos que contêm 
nicotina semelhantes às que se aplicam à 
comercialização de produtos do tabaco.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem poder aplicar determinadas restrições à comercialização de 
produtos que contêm nicotina, de modo a evitar, por exemplo, que os produtores utilizem 
técnicas de comercialização dirigidas a menores, tais como publicidade junto de escolas, ou 
promovam os seus produtos de uma forma que lhes atribua características de sofisticação, 
atraindo, indiretamente, os menores.

Alteração 1164
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos que contêm 
nicotina não são vendidos a pessoas de 
idade inferior à exigida para a compra de 
produtos do tabaco.

Or. fr

Alteração 1165
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não são incluídos no campo de 
aplicação da presente diretiva os produtos 
que contêm nicotina que não os produtos 
do tabaco para os quais é emitida uma 
autorização para a colocação no mercado 
ao abrigo da Diretiva 2001/83/CE.

Or. it
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Alteração 1166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
introduzir uma idade mínima para a 
aquisição de produtos que contêm 
nicotina.

Or. pl

Justificação

É necessário introduzir uma idade mínima para a aquisição de produtos que contêm tabaco e 
nicotina, em conformidade com o objetivo da presente diretiva.

Alteração 1167
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para os produtos que contêm 
nicotina a que não se aplica o n.º 1, estes 
podem ser colocados no mercado se 
cumprirem a presente diretiva.

Or. en

Justificação

Assegura que a DPT se aplica a todos os outros PCN e limita a aplicação do regulamento 
relativo a medicamentos aos fornecedores que fazem alegações em termos de saúde coerentes 
com a definição presente no referido regulamento. Além disso, impede que os 
Estados-Membros classifiquem os PCN como medicamentos, nos termos do artigo 1.º, n.º 2, 
alínea b) da Diretiva 2001/83/CE – a definição «funcional» baseada em modificações da 
fisiologia – uma abordagem que tem sido repetidamente anulada em tribunais europeus e que 
não se aplica, claramente, ao produto dominante que contém nicotina, os cigarros.
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Alteração 1168
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos que contêm 
nicotina cumprem a legislação da União 
Europeia em vigor relativa a proteção e 
segurança dos consumidores, bem como 
outra legislação pertinente.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem aplicar o conjunto de regulamentos existentes no domínio da 
segurança e dos consumidores a produtos que contêm nicotina.

Alteração 1169
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º°1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. O mais tardar 12 meses após a 
entrada em vigor da presente diretiva, 
cada Estado-Membro fornece à Comissão 
um relatório das medidas que tomou no 
sentido de aplicar e fazer cumprir a 
legislação estabelecida no [novo] 
anexo IV, na medida em que se aplica a 
produtos que contêm nicotina, bem como 
da eficácia dessas medidas.

Or. en

Justificação

O requisito de apresentar um relatório traduz-se na aplicação de uma abordagem mais 
sistemática, fornecendo dados para uma futura revisão por parte da Comissão.
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Alteração 1170
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor, Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-E) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos que contêm 
nicotina não são vendidos a pessoas com 
idade inferior à legalmente exigida a nível 
nacional para a compra de produtos do 
tabaco.

Or. en

Justificação

Devem manter-se condições equitativas em termos de requisitos de idade para venda entre os 
produtos que contêm nicotina e os produtos do tabaco, a fim de evitar que jovens comprem 
PCN.

Alteração 1171
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Os limiares não fazem sentido, na medida em que os produtos acima e abaixo dos mesmos 
continuam a necessitar de regulamentação adequada – a distinção entre a aplicação do 
regulamento relativo a medicamentos ou do regulamento relativo aos consumidores depende 
de uma alegação em termos de saúde e terapêutica, não de um limiar arbitrário.
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Alteração 1172
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. en

Alteração 1173
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência da proposta dos mesmos autores de submeter todos os 
PCN à legislação no domínio farmacêutico.

Alteração 1174
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. fr
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Alteração 1175
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. de

Alteração 1176
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. pl

Alteração 1177
Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. fi
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Alteração 1178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. it

Alteração 1179
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. fi

Alteração 1180
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

a) Produtos apresentados como tendo 
propriedades benéficas para a saúde 
humana ou como tendo qualidades 
terapêuticas em termos de abandono do 
tabagismo,
b) A quantidade de nicotina no cartucho é 
superior a 10 mg ou se a solução de 
enchimento «e-líquido» tiver uma 
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concentração de nicotina superior ou 
igual a 20 mg/ml.

Or. xm

Justificação

Os e-cigarros são, por definição, produtos «fronteira» e têm de ser regulamentados como tal. 
É por esta razão que são necessários limites de nicotina adequados, de modo a evitar que 
uma grande parte dos e-cigarros seja regulamentada como medicamento, mesmo quando 
alegadamente não se verifica o abandono do tabagismo e o cartucho não contém qualquer 
substância que possa ser descrita como medicamento.

Alteração 1181
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

a) Produtos para absorção com um nível 
de nicotina superior a 4 mg por unidade, ou

Or. de

Justificação

Os produtos de risco minimizado, como os chamados «cigarros eletrónicos», podem 
substituir os produtos do tabaco convencionais e contribuir para a redução dos efeitos 
nocivos para a saúde resultantes do consumo de tabaco. Embora seja necessária uma 
regulação legal, a exigência de uma autorização nos termos da diretiva relativa aos 
medicamentos para uso humano não corresponde ao estado atual dos conhecimentos 
científicos e deve, por conseguinte, ser reexaminada.

Alteração 1182
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. en

Alteração 1183
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. en

Alteração 1184
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito regulamentar do presente artigo não está sustentado. À exceção dos produtos do 
tabaco, os produtos que contêm nicotina, independentemente da quantidade, devem ser 
classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º do projeto não promove a garantia 
de um elevado nível de proteção da saúde e viola o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O artigo 18.º constitui um retrocesso quando comparado 
com os regulamentos húngaros em vigor, sendo, por conseguinte, inaceitável na sua forma 
atual.
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Alteração 1185
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência da proposta dos mesmos autores de submeter todos os 
PCN à legislação no domínio farmacêutico.

Alteração 1186
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. fr

Alteração 1187
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido
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Or. de

Alteração 1188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. pl

Alteração 1189
Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. fi

Alteração 1190
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Este limiar não assenta em nenhuma base científica nem na realidade dos produtos postos à 
venda.

Alteração 1191
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. it

Alteração 1192
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. fi

Alteração 1193
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 50 mg por ml, ou
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Or. en

Alteração 1194
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

b) Produtos para inalar com uma 
concentração de nicotina superior a 16 mg
por ml, ou

Or. de

Justificação

Os produtos de risco minimizado, como os cigarros eletrónicos, podem substituir os produtos 
do tabaco convencionais e contribuir para a redução dos efeitos nocivos para a saúde 
resultantes do consumo de tabaco. Embora seja necessária uma regulação legal, a exigência 
de uma autorização nos termos da diretiva relativa aos medicamentos para uso humano não 
corresponde ao estado atual dos conhecimentos científicos e deve, por conseguinte, ser 
reexaminada.

Alteração 1195
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 24 mg por ml, ou

Or. de

Justificação

Ao passarem dos cigarros normais para os chamados cigarros eletrónicos, os fumadores 
necessitam inicialmente de 24 mg/l. A proposta da Comissão iria, portanto, provocar 
novamente o aumento do número de fumadores.
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Alteração 1196
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. en

Alteração 1197
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. en

Alteração 1198
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 

Suprimido
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média, a 4 ng de nicotina por ml.

Or. en

Justificação

O conceito regulamentar do presente artigo não está sustentado. À exceção dos produtos do 
tabaco, os produtos que contêm nicotina, independentemente da quantidade, devem ser 
classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º do projeto não promove a garantia 
de um elevado nível de proteção da saúde e viola o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O artigo 18.º constitui um retrocesso quando comparado 
com os regulamentos húngaros em vigor, sendo, por conseguinte, inaceitável na sua forma 
atual.

Alteração 1199
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência da proposta dos mesmos autores de submeter todos os 
PCN à legislação no domínio farmacêutico.

Alteração 1200
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista Suprimido
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resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Or. fr

Alteração 1201
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. de

Alteração 1202
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. pl

Alteração 1203
Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1204
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Este limiar não assenta em nenhuma base científica nem na realidade dos produtos postos à 
venda.

Alteração 1205
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido
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Or. it

Alteração 1206
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. fi

Alteração 1207
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1- alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista resulte 
num pico máximo da concentração 
plasmática superior, em média, a 4 ng de 
nicotina por ml.

c) Produtos cuja utilização prevista resulte 
num pico máximo da concentração 
plasmática superior, em média, a 25 ng de 
nicotina por ml.

Or. de

Justificação

Os produtos de risco minimizado, como os cigarros eletrónicos, podem substituir os produtos 
do tabaco convencionais e contribuir para a redução dos efeitos nocivos para a saúde 
resultantes do consumo de tabaco. Embora seja necessária uma regulação legal, a exigência 
de uma autorização nos termos da diretiva relativa aos medicamentos para uso humano não 
corresponde ao estado atual dos conhecimentos científicos e deve, por conseguinte, ser 
reexaminada.
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Alteração 1208
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1209
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Suprimido

Or. de

Alteração 1210
Gaston Franco
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 1211
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Suprimido

Or. cs

Alteração 1212
Holger Krahmer
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Suprimido

Or. de

Justificação

A transferência de competências não só contraria o princípio da subsidiariedade e todos os 
fundamentos legais, mas também as diretrizes de aplicação definidas no Tratado para «atos 
delegados» (artigo 290.º do TFUE) e «atos de execução» (artigo 291.º do TFUE).

Alteração 1213
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Suprimido

Or. pl
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Alteração 1214
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 1215
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito regulamentar do presente artigo não está sustentado. À exceção dos produtos do 
tabaco, os produtos que contêm nicotina, independentemente da quantidade, devem ser 
classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º do projeto não promove a garantia 
de um elevado nível de proteção da saúde e viola o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia. O artigo 18.º constitui um retrocesso quando comparado 
com os regulamentos húngaros em vigor, sendo, por conseguinte, inaceitável na sua forma 
atual.

Alteração 1216
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Suprimido

Or. it

Alteração 1217
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido
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Or. fi

Alteração 1218
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

2. A Comissão realiza, até 1 de abril 
de 2017, um estudo sobre os produtos que 
contêm nicotina, consultando para o 
efeito as partes interessadas pertinentes e 
os Estados-Membros. Este estudo deve 
analisar a necessidade de haver legislação 
específica relativamente aos produtos que 
contêm nicotina.

Or. en

Justificação

Os produtos que contêm nicotina constituem um mercado potencialmente vasto e são 
essenciais para a saúde pública, como uma alternativa aos cigarros.  É importante que o 
regulamento seja elaborado cuidadosamente e seja sólido em termos legais – que não 
represente um encargo excessivo nem seja demasiado geral para captar eventuais riscos 
específicos decorrentes destes produtos.

Alteração 1219
Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar qualquer 
subsequente necessidade de 
regulamentação do limiar da quantidade
de nicotina, tendo em conta a evolução 
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concedidas a produtos que contêm nicotina 
ao abrigo da Diretiva 2001/83/CE.

científica e da investigação e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm nicotina 
ao abrigo da Diretiva 2001/83/CE.

Or. fi

Alteração 1220
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os n.os 1 e 2 não se aplicam aos 
produtos cuja entrada no mercado 
conduzirá provavelmente a uma melhoria 
significativa da saúde geral da população, 
tendo em conta o grau em que substituem 
produtos do tabaco mais nocivos e a 
medida em que são adotados por não 
utilizadores de produtos do tabaco. A 
decisão deve ser tomada pelos 
Estados-Membros.

Or. el

Justificação

A percentagem de fumadores difere entre os vários Estados-Membros e, por conseguinte, 
estes encontram-se em melhor posição para decidir se devem permitir a comercialização de 
produtos que, tendo em consideração todas as consequências putativas, têm mais 
probabilidades de conduzir a uma melhoria da saúde geral da população.

Alteração 1221
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 

Suprimido
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contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Or. en

Justificação

O conceito regulamentar do presente artigo não está sustentado. À exceção dos produtos do 
tabaco, os produtos que contêm nicotina, independentemente da quantidade, devem ser 
classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º do projeto não promove a garantia 
de um elevado nível de proteção da saúde e viola o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O artigo 18.º constitui um retrocesso quando comparado 
com os regulamentos húngaros em vigor, sendo, por conseguinte, inaceitável na sua forma 
atual.

Alteração 1222
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Suprimido

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Or. fr

Alteração 1223
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3



AM\935764PT.doc 45/49 PE510.721v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Suprimido

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Or. pl

Alteração 1224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Suprimido

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Or. it

Alteração 1225
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3- parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina e que não tenham sido 
autorizados nos termos da Diretiva 
2001/83/CE devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:
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Or. de

Alteração 1226
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

De acordo com os artigos 5.º, 6.º e 12.º, 
cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Or. el

Justificação

Os consumidores de produtos que contêm nicotina devem beneficiar do mesmo nível de 
proteção segundo o disposto nos artigos 5.º, 6.º e 12.º, uma vez que se tratam de produtos que 
criam dependência e são amplamente vendidos na Internet.

Alteração 1227
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3- parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina devem ostentar a seguinte 
advertência geral:

Or. de

Justificação

Os produtos de risco minimizado, como os cigarros eletrónicos, podem substituir os produtos 
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do tabaco convencionais e contribuir para a redução dos efeitos nocivos para a saúde 
resultantes do consumo de tabaco. Embora seja necessária uma regulação legal, a exigência 
de uma autorização nos termos da diretiva relativa aos medicamentos para uso humano não 
corresponde ao estado atual dos conhecimentos científicos e deve, por conseguinte, ser 
reexaminada.

Alteração 1228
Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Todas as embalagens individuais e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

Or. fi

Alteração 1229
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor, Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina que não sejam abrangidos 
pela Diretiva 2001/83/CE devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Or. en

Alteração 1230
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

Or. fi

Alteração 1231
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Este produto contém nicotina e prejudica a 
sua saúde.

Or. el

Alteração 1232
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Este produto contém nicotina, não contém 
nem tabaco nem alcatrão, e pode 
prejudicar a sua saúde.

Or. fr

Justificação

As advertências de saúde devem corresponder à realidade do produto, descrevendo-o da 
forma mais completa possível.

Alteração 1233
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor, Chris Davies
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Este produto contém nicotina, que cria 
dependência e pode prejudicar a sua saúde.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem ser informados das características de criação de dependência da 
nicotina e que essa dependência pode ser prejudicial à saúde. Embora os efeitos da nicotina 
no corpo humano estejam bem estabelecidos, e a maior parte não represente riscos graves 
para a saúde, o efeito da utilização prolongada de produtos que contêm nicotina não pode 
ser atualmente confirmado, pelo que é necessário prudência.


