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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do 
tabaco e produtos afins
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0788),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0420/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados, no quadro do Protocolo n.º 2 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pela Câmara 
de Deputados Checa, pelo Senado Italiano, pelo Parlamento Sueco, pelo Parlamento 
Grego, pela Câmara de Deputados Italiana, pela Assembleia Nacional da República 
Portuguesa, pela Câmara de Deputados Romena, pelo Parlamento Dinamarquês, que 
afirmam que o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0. / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0. / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma ação legislativa a nível da União é 
também necessária para implementar a 
Convenção-Quadro da OMS para a Luta 
Antitabaco (em seguida denominada 
CQLAT), de maio de 2003, de que são 
Partes a União Europeia e os seus 
Estados-Membros. Particularmente 
pertinentes são os artigos 9.º 
(regulamentação da composição dos 
produtos do tabaco), 10.º (regulamentação 
das informações a prestar sobre os 
produtos do tabaco), 11.º (embalagem e 
rotulagem de produtos do tabaco), 13.º 
(publicidade) e 15.º (comércio ilícito de 
produtos do tabaco). Foi adotado por 
consenso um conjunto de diretrizes para a 
aplicação das disposições da CQLAT 
durante várias conferências das suas Partes 
signatárias, com o apoio da União e dos 
Estados-Membros. 

(7) Uma ação legislativa a nível da União é 
também necessária para implementar a 
emblemática Convenção-Quadro da OMS 
para a Luta Antitabaco (em seguida 
denominada CQLAT), de maio de 2003. O 
conjunto dos Estados-Membros e a 
própria União Europeia assinaram e 
ratificaram a Convenção, pelo que são 
obrigados, nos termos do direito 
internacional a respeitar as suas 
disposições. Particularmente pertinentes 
são os artigos 9.º (regulamentação da 
composição dos produtos do tabaco), 10.º 
(regulamentação das informações a prestar 
sobre os produtos do tabaco), 11.º 
(embalagem e rotulagem de produtos do 
tabaco), 13.º (publicidade) e 15.º (comércio 
ilícito de produtos do tabaco). Foi adotado 
por consenso um conjunto de diretrizes 
para a aplicação das disposições da 
CQLAT durante várias conferências das 
suas Partes signatárias, com o apoio da 
União e dos Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

A CQLAT da OMS é o primeiro tratado internacional sobre a saúde. As suas disposições são 
juridicamente vinculativas para os Estados-Membros do mesmo modo que, por exemplo, as 
normas da OMC.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, reduzir os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração a sua 
toxicidade ou potencial de criação de 
dependência. 

Or. en

Justificação

No futuro, a Comissão deve apenas ter de reduzir os teores de ANCO e outros níveis 
estabelecidos para emissões tóxicas ou que criem dependência, em consonância com as 
normas internacionais.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo relacionados com os jovens.

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo relacionados com os jovens. A 
Comissão deve seguir de perto o uso de 
tabaco para cachimbo de água pelos 
jovens, visto que o uso desse tabaco tem 
vindo a aumentar e vai além do antigo 
mercado tradicional.

Or. en

Justificação

O uso de cachimbos de água em bares e em clubes noturnos está a ganhar popularidade e 
frequentemente os consumidores desconhecem que esses cachimbos costumam conter tabaco. 
O Eurobarómetro revela que os jovens e os estudantes são os que mais usam cachimbos de 
água comparativamente a outros grupos. 
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Evidente. 

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. Quando forem utilizadas 
advertências de saúde combinadas, o resto 
do maço de tabaco deve ser normalizado e 
não deve conter marcas, a fim de 
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maximizar o impacto das advertências de 
saúde. Está demonstrado que as 
embalagens normalizadas são 
particularmente eficazes na dissuasão dos 
jovens de começarem a fumar.   

Or. en

Justificação

As embalagens normalizadas «simples» são tudo menos simples - grande parte da superfície 
do maço está coberta de grandes advertências de saúde gráficas e, na Austrália, o fundo é de 
um castanho-escuro enfadonho. Quatro Estados-Membros encontram-se em diferentes fases 
da apreciação de embalagens normalizadas (RU, BE, FI e FR). As embalagens integralmente 
normalizadas constituem a forma mais eficaz de eliminar obstáculos ao comércio no mercado 
único. É também a melhor opção do ponto de vista da proteção da saúde:  aumenta o impacto 
das advertências de saúde entre as pessoas que ainda não começaram a fumar e demonstra 
ser eficaz na dissuasão dos jovens, em particular, de começarem a fumar.  

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) Deve ser estipulada uma dimensão 
mínima para todas as advertências de 
saúde, de modo a assegurar a sua 
visibilidade e eficácia, e o mecanismo de 
abertura não deve prejudicar, de nenhum 
modo, as advertências de saúde. A 
embalagem e os produtos são suscetíveis 
de induzir o consumidor em erro, em 
particular os jovens, ao sugerir que os 
produtos são menos nocivos. Tal é o caso 
de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
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nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido. 

«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido. 

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

De acordo com as exigências do Protocolo destinado a eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco, da OMS, devem existir também identificadores únicos em embalagens 
externas (paletes, volumes e caixas). Os identificadores únicos presentes nas embalagens 
externas e nas embalagens individuais armazenadas no interior devem ser associados, para 
que as autoridades saibam qual o conteúdo de uma palete, um volume, ou uma caixa.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças devem ser proibidas, uma 
vez que facilitam o acesso dos jovens aos 
produtos do tabaco e podem comprometer 
o cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva.

Or. en
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Justificação

Na avaliação de impacto da Comissão, esta considera que as vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças se devem principalmente 1) aos preços baixos dos produtos 
ilícitos/contrafeitos ou 2) ao aproveitamento ilegítimo das diferenças entre os regimes fiscais 
nacionais. Esta situação leva a uma distorção da concorrência, em que os retalhistas 
tradicionais - particularmente os retalhistas sedeados em Estados-Membros em que a 
tributação é elevada - têm de competir com preços mais baixos praticados (principalmente) 
por retalhistas que operam ilicitamente via Internet. 

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A. Em vários Estados-Membros, os 
produtos do tabaco ainda são distribuídos 
gratuitamente, em sítios de venda a 
retalho em linha e em locais públicos. 
Dado que o seu público-alvo são os jovens 
e dado o seu potencial para atrair novos 
fumadores, esta prática deve ser proibida. 

Or. en

Justificação

A distribuição gratuita para efeitos de promoção de cigarros em clubes noturnos e em praias, 
etc. é dirigida aos jovens e é indefensável.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante autorizar previamente os novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de pedir autorização para a 



PR\932973PT.doc 13/47 PE508.085v01-00

PT

obrigação de notificação de novos 
produtos do tabaco, sem prejuízo da 
competência dos Estados-Membros de os 
proibir ou autorizar. A Comissão deveria 
monitorizar a evolução da situação e 
apresentar um relatório cinco anos após a 
data-limite de transposição da presente 
diretiva, a fim de avaliar se são 
necessárias alterações à mesma. 

comercialização de novos produtos do 
tabaco. 

Or. en

Justificação

Os produtos do tabaco são extremamente prejudiciais para a saúde pública e não devem ser 
colocados no mercado sem autorização prévia das autoridades públicas.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É mais adequado recorrer a atos delegados, em vez de atos de execução, para decidir sobre a 
pertinência e os moldes em que devem ser estabelecidos painéis de teste independentes para 
determinar se um produto do tabaco tem um aroma distintivo.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Ver a alteração ao Considerando 37.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que os Estados-Membros têm a possibilidade de manter ou 
estabelecer normas nacionais mais rigorosas nos domínios abrangidos por esta diretiva, 
desde que essas normas sejam justificadas e aprovadas de forma apropriada. Estas normas 
mais rigorosas devem igualmente ser aplicáveis aos produtos importados.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que os Estados-Membros têm a possibilidade de manter ou 
estabelecer normas nacionais mais rigorosas nos domínios abrangidos por esta diretiva, 
desde que essas normas sejam justificadas e aprovadas de forma apropriada. Estas normas 
mais rigorosas devem igualmente ser aplicáveis aos produtos importados.



PR\932973PT.doc 17/47 PE508.085v01-00

PT

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Às vendas à distância transfronteiriças 
de produtos do tabaco; 

d) À proibição das vendas à distância 
transfronteiriças de produtos do tabaco; 

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 16.º.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) À obrigação de notificação de novos 
produtos do tabaco;

e) À obrigação de autorização prévia da 
colocação no mercado de novos produtos 
do tabaco;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 17.º.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

para facilitar o funcionamento do mercado 
interno dos produtos do tabaco e produtos 
relacionados, tendo por base um elevado 
nível de proteção da saúde.

para honrar os compromissos assumidos 
na Convenção-Quadro da OMS para a 
Luta Antitabaco e para facilitar o 
funcionamento do mercado interno dos 
produtos do tabaco e produtos 
relacionados, tendo por base um elevado 
nível de proteção da saúde, especialmente 
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dos jovens.

Or. en

Justificação

O objetivo da diretiva consiste em harmonizar a legislação, de forma a melhorar o 
funcionamento do mercado interno. Mas, ao escolher a via da harmonização, o fator decisivo 
foi a garantia de um elevado nível de proteção da saúde pública, nomeadamente dos jovens, e 
a aplicação de normas internacionalmente acordadas. 

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 3– n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No futuro, a Comissão deve apenas ter de reduzir os teores de ANCO, em consonância com 
as normas internacionais.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 

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

Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e reduzir os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de potencial 
de criar dependência decorrentes dos teores 
de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono estabelecidos no n.º 1.

Or. en

Justificação

No futuro, a Comissão deve apenas ter de reduzir outros níveis estabelecidos para emissões 
tóxicas ou que criem dependência, em consonância com as normas internacionais.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono dos cigarros devem 
ser medidos segundo as normas ISO 4387 
para o alcatrão, ISO 10315 para a nicotina 
e ISO 8454 para o monóxido de carbono.

1. Os teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono dos cigarros devem 
ser medidos segundo as normas ISO 4387 
para o alcatrão, ISO 10315 para a nicotina 
e ISO 8454 para o monóxido de carbono.

A exatidão das menções relativas ao 
alcatrão e à nicotina deve ser verificada 
segundo a norma ISO 8243. 

A exatidão das menções relativas ao 
alcatrão, à nicotina e ao monóxido de 
carbono deve ser verificada segundo a 
norma ISO 8243.

Or. en

Justificação

Esta norma internacional já é utilizada para medir a exatidão das menções relativas ao 
monóxido de carbono.
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Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
dedicado a esse efeito, disponível ao 
público em geral. Ao fazê-lo, os 
Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
disponível ao público em geral. Ao fazê-lo, 
os Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial. 

Or. en

Justificação

Em alguns Estados -Membros já existem sítios Web dedicados à luta antitabaco. A presente 
alteração clarifica que não é necessário criar um novo sítio Web.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem também 
exigir que os fabricantes e importadores 
divulguem as despesas de publicidade, 
promoção e patrocínio por
Estado-Membro, numa base anual com 
início no ano civil completo seguinte ao 
da entrada em vigor da presente diretiva. 

Or. en

Justificação

Essa obrigação está em consonância com os requisitos do artigo 13.º da CQLAT da OMS. Os 
valores respeitantes à UE não estão atualmente disponíveis.
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Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve analisar todas as 
informações disponibilizadas ao abrigo do 
presente artigo (nomeadamente 
informações sobre a criação de 
dependência e a toxicidade dos 
ingredientes, pesquisas de mercado e 
dados relativos às vendas) e apresentar 
com regularidade ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho relatórios que sintetizem as 
principais conclusões.

Or. en

Justificação

Pela primeira vez, as entidades reguladoras terão acesso a muita desta informação Seria útil 
analisar eventuais aspetos a reter para futuras políticas no domínio da luta antitabaco.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As taxas cobradas pelos
Estados-Membros para receber, armazenar, 
tratar, analisar e publicar as informações 
apresentadas ao abrigo do presente artigo, 
se existirem, não devem ultrapassar o 
custo imputável às referidas atividades. 

6. Os Estados-Membros podem cobrar 
taxas proporcionadas para receber, 
armazenar, tratar, analisar e publicar as 
informações apresentadas ao abrigo do 
presente artigo. 

Or. en

Justificação

O requisito relativo às taxas deve ser coerente com os requisitos do artigo 17º.
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que, ao adotar um ato de execução, a Comissão alarga a 
proibição de determinado produto a todo o mercado único. 

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve adotar através de atos 
delegados critérios pormenorizados e
procedimentos para determinar se um 
produto do tabaco é abrangido pelo âmbito 
de aplicação do n.º 1. Os referidos atos 
delegados devem ser adotados pelo 
procedimento a que se refere o artigo 22.º.

Or. en

Justificação

É mais adequado recorrer a atos delegados, em vez de atos de execução, para decidir sobre a 
pertinência e os moldes em que devem ser estabelecidos painéis de teste independentes para 
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determinar se um produto do tabaco tem um aroma distintivo.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

7. Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem na fase do consumo o efeito 
tóxico ou de dependência de um produto 
do tabaco.

Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato de 
execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 
7. Os referidos atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere artigo 21.º e devem basear-se 
nos dados científicos mais recentes.

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato de 
execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 
7 e deve, por conseguinte, ser proibido no 
mercado único. Os referidos atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere 
artigo 21.º e devem basear-se nos dados 
científicos mais recentes.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que, ao adotar um ato de execução, a Comissão alarga a 



PE508.085v01-00 24/47 PR\932973PT.doc

PT

proibição de determinado produto a todo o mercado único. 

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as advertências de saúde da superfície 
principal da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior são 
perfeitamente visíveis e não são parcial ou 
totalmente dissimuladas ou separadas por 
invólucros, bolsas, carteiras, caixas ou 
outros elementos quando os produtos do 
tabaco são colocados no mercado. 

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as advertências de saúde da superfície 
principal da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior são 
perfeitamente visíveis e devem adotar as 
normas necessárias para evitar a 
colocação no mercado de invólucros, 
bolsas, carteiras, caixas ou outros 
elementos que dissimulem ou separem 
parcial ou totalmente as advertências de 
saúde.
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Or. en

Justificação

Devem ser tomadas medidas que assegurem que as advertências de saúde sejam claras e 
visíveis ao público.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

a) Ser constituídas por uma advertência em 
texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens; 

a) Ser constituídas por uma advertência em 
texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens no 
anexo I A; 

Or. en

Justificação

Correção de uma omissão aquando da redação.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os 
Estados-Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca. 

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os 
Estados-Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada disponível 
para utilização num determinado ano 
seja, na medida do possível, apresentada 
em igual número por cada marca. 

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que cada uma das catorze advertências de saúde combinadas 
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disponíveis para utilização num determinado ano deve ser apresentada do modo mais 
idêntico possível em cada marca de cigarros e de tabaco de enrolar. 

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todas as superfícies externas da 
embalagem individual ou da embalagem 
externa de cigarros e de tabaco de enrolar 
não regidas pelas disposições da presente 
diretiva devem ser normalizadas do 
seguinte modo:
a) Não devem conter qualquer marca 
comercial ou outra marca, além do nome 
da marca ou do nome da variante dos 
produtos do tabaco;
b) O nome da marca ou o nome da 
variante:
i) Não devem aparecer mais do que uma 
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vez em cada superfície; 
ii) Devem figurar horizontalmente, na 
parte inferior da embalagem, respeitando 
a orientação da advertência de saúde 
combinada, e estar centrados na frente e 
no verso da embalagem individual ou da 
embalagem externa;
iii) Devem cumprir as normas mais 
pormenorizadas definidas no n.º 3;

Or. en

Justificação

As embalagens normalizadas «simples» são tudo menos simples - grande parte da superfície 
do maço está coberta de grandes advertências de saúde gráficas e, na Austrália, o fundo é de 
um castanho-escuro enfadonho. Quatro Estados-Membros encontram-se em diferentes fases 
da apreciação de embalagens normalizadas (RU, BE, FI e FR). As embalagens integralmente 
normalizadas constituem a forma mais eficaz de eliminar obstáculos ao comércio no mercado 
único. É também a melhor opção do ponto de vista da proteção da saúde:  aumenta o impacto 
das advertências de saúde entre as pessoas que ainda não começaram a fumar e demonstra 
ser eficaz na dissuasão dos jovens, em particular, de começarem a fumar. 

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No próprio produto do tabaco não 
podem figurar marcas comerciais ou 
outras marcas. 

Or. en

Justificação

Não são permitidos imagens de marca ou outros desenhos (por exemplo, ornamentos florais) 
nos próprios cigarros. 
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Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato, 
tamanho e cor de fundo das embalagens 
individuais, bem como em termos de tipo e 
tamanho de letra a usar no nome da 
marca e no nome da variante.

Or. en

Justificação

As embalagens normalizadas «simples» são tudo menos simples - grande parte da superfície 
do maço está coberta de grandes advertências de saúde gráficas e, na Austrália, o fundo é de 
um castanho-escuro enfadonho. Quatro Estados-Membros encontram-se em diferentes fases 
da apreciação de embalagens normalizadas (RU, BE, FI e FR). As embalagens integralmente 
normalizadas constituem a forma mais eficaz de eliminar obstáculos ao comércio no mercado 
único. É também a melhor opção do ponto de vista da proteção da saúde:  aumenta o impacto 
das advertências de saúde entre as pessoas que ainda não começaram a fumar e demonstra 
ser eficaz na dissuasão dos jovens, em particular, de começarem a fumar.  

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais e as 
embalagens externas de produtos do 
tabaco são marcadas com um identificador 
único. Para garantir a respetiva integridade, 
os identificadores únicos devem ser 
impressos/afixados de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
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separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

alguma dissimulados ou separados, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou pela abertura da embalagem 
individual. Em relação aos produtos 
fabricados fora da União, as obrigações 
previstas no presente artigo aplicam-se 
apenas aos destinados ao mercado da 
União ou colocados no mercado da União.

Or. en

Justificação

De acordo com as exigências do Protocolo destinado a eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco, da OMS, devem existir também identificadores únicos em embalagens 
externas (paletes, volumes e caixas). Os identificadores únicos presentes nas embalagens 
externas e nas embalagens individuais no interior devem ser associados, para que as 
autoridades saibam qual o conteúdo de uma palete, um volume, ou uma caixa. Devem ser 
registadas eventuais reembalagens. 

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

De acordo com as exigências do Protocolo destinado a eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco, da OMS, devem existir também identificadores únicos em embalagens 
externas (paletes, volumes e caixas). Os identificadores únicos presentes nas embalagens 
externas e nas embalagens individuais no interior devem ser associados, para que as 
autoridades saibam qual o conteúdo de uma palete, um volume, ou uma caixa. Devem ser 
registadas eventuais reembalagens. 
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a entrada 
de todas as embalagens individuais e das 
embalagens externas em sua posse, bem 
como todos os movimentos intermediários 
e a saída definitiva da sua posse, e 
transmitem os dados por via eletrónica 
para uma instalação de armazenamento 
de dados, nos termos do n.º 6. Esta 
obrigação pode ser cumprida mediante 
recurso ao registo em forma agregada, por 
exemplo, na embalagem exterior, desde 
que continue a ser possível localizar e 
seguir as embalagens individuais.

Or. en

Justificação

De acordo com as exigências do Protocolo destinado a eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco, da OMS, devem existir também identificadores únicos em embalagens 
externas (paletes, volumes e caixas). Os identificadores únicos presentes nas embalagens 
externas e nas embalagens individuais no interior devem ser associados, para que as 
autoridades saibam qual o conteúdo de uma palete, um volume, ou uma caixa. Devem ser 
registadas eventuais reembalagens. 

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes e importadores de 

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes e importadores de 



PR\932973PT.doc 31/47 PE508.085v01-00

PT

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

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

Or. en

Justificação

Devem ser criadas salvaguardas adicionais, a fim de assegurar uma separação (firewall) 
entre a organização de armazenamento de dados e a indústria do tabaco e a plena 
independência da primeira.
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Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os elementos de segurança invisíveis tornariam mais difícil o processo de contrafação de 
produtos. Todavia, dado que os elementos invisíveis poderiam apenas ser verificados por 
agentes autorizados, os elementos de segurança deveriam ser visíveis e invisíveis, à 
semelhança dos sistemas utilizados nos cigarros no Reino Unido, na Turquia, no Brasil e na 
Malásia.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem obrigar os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriças a consumidores 
localizados na União a registarem-se 
junto das autoridades competentes no 
Estado-Membro onde o local de venda a 
retalho esteja sediado e no Estado-
Membro onde o consumidor real ou 
eventual esteja localizado. Os locais de 

1. Os Estados-Membros devem proibir os 
locais de venda a retalho sedeados no seu 
território de procederem a vendas à 
distância transfronteiriças.
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venda a retalho estabelecidos fora da 
União têm de se registar junto das 
autoridades competentes do Estado-
Membro onde esteja localizado o 
consumidor real ou eventual. Todos os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriça devem apresentar, pelo 
menos, as seguintes informações às 
autoridades competentes:
(a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos; 
(b) A data de início da atividade de oferta 
de produtos do tabaco para venda à 
distância transfronteiriça ao público 
através de serviços da sociedade da 
informação; 
(c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Or. en

Justificação

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Alteração 43

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 sedeados no 
seu território de procederem à 
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distribuição à distância transfronteiriça, 
ou por outros meios, de produtos do 
tabaco gratuitos ou a preço reduzido. 

Or. en

Justificação

A distribuição gratuita para efeitos de promoção de cigarros em clubes noturnos e em praias, 
etc. é dirigida aos jovens e é indefensável.

Alteração 44

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

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Alteração 45

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

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Alteração 46

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 

Suprimido
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funcionamento do sistema de verificação 
da idade.

Or. en

Justificação

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Alteração 47

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

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Notificação de novos produtos do tabaco Autorização prévia da colocação no 
mercado de novos produtos do tabaco

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem poder impedir a comercialização de novos produtos do 
tabaco, se for caso disso.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 17 – nº -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Os Estados-Membros devem 
autorizar previamente a colocação no 
mercado de qualquer novo produto do 
tabaco. Para esse efeito, os 
Estados-Membros devem estabelecer um 
sistema de autorização e cobrar uma taxa 
proporcionada. 

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem poder impedir a comercialização de novos produtos do 
tabaco, se for caso disso.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 1. Os Estados-Membros devem exigir que 
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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: 

os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco apresentem um pedido de 
autorização às autoridades competentes 
dos Estados-Membros para qualquer novo 
produto do tabaco que pretendam colocar 
nos mercados dos Estados-Membros em 
questão. O pedido deve ser apresentado
em formato eletrónico e deve conter 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 apresentam um pedido 
de autorização da comercialização de um 
novo produto do tabaco devem também 
fornecer às autoridades competentes em 
questão: 

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem poder impedir a comercialização de novos produtos do 
tabaco, se for caso disso.

Alteração 51

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 

2. Após a colocação no mercado, 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. 
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cobrar uma taxa proporcionada.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem poder impedir a comercialização de novos produtos do 
tabaco, se for caso disso.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem estabelecer 
normas relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas ao abrigo da presente diretiva e 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para garantir o seu cumprimento. As 
sanções impostas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

3. Os Estados-Membros devem estabelecer 
normas relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas ao abrigo da presente diretiva e 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para garantir o seu cumprimento. As 
sanções impostas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. As eventuais 
sanções aplicáveis às infrações de caráter 
intencional devem ser equivalentes à 
vantagem económica proporcionada pela 
infração.

Or. en

Justificação

As sanções financeiras devem, no mínimo, ser equivalentes às receitas obtidas. Este princípio 
tem sido incluído nas propostas legislativas respeitantes a outros domínios, tais como a 
reciclagem de navios e a revisão da legislação sobre o controlo oficial no contexto do 
escândalo da carne de cavalo.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos desenvolvimentos do mercado 
em termos de novos produtos do tabaco 

b) Aos desenvolvimentos do mercado 
em termos de novos produtos do tabaco 
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considerando, entre outros elementos, as
notificações recebidas ao abrigo do artigo 
17.º;

considerando, entre outros elementos, as 
autorizações concedidas ao abrigo do 
artigo 17.º;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 17.º.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo e se constituem ou não uma 
forma de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros. Se a Comissão não 
adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas. 

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
aplicáveis sem distinção a todos os 
produtos, incluindo aos produtos 
importados de outro Estado-Membro ou 
país terceiro. Devem ser notificadas à 
Comissão juntamente com os motivos que 
justificam a sua manutenção ou introdução. 
A Comissão deve, num prazo de seis meses 
a contar da data de receção da notificação, 
aprovar ou rejeitar as disposições após ter 
verificado, tendo em conta o elevado nível 
de proteção da saúde alcançado pela 
presente diretiva, se as mesmas são ou não 
justificadas, necessárias e proporcionadas 
em relação ao seu objetivo e se constituem 
ou não uma forma de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre Estados-Membros. Se a 
Comissão não adotar qualquer decisão 
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neste prazo, as disposições nacionais são 
consideradas aprovadas. 

Or. en

Justificação

A presente justificação clarifica que, quando os Estados-Membros decidam manter ou 
estabelecer normas nacionais mais rigorosas, estas normas devem ser igualmente aplicáveis 
aos produtos importados.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, em conformidade com o 
Tratado, disposições nacionais relativas a 
aspetos não regulamentados pela presente 
diretiva. Estas disposições nacionais têm 
de ser justificadas por motivos imperiosos 
de interesse público e ser necessárias e 
proporcionadas em relação ao seu objetivo. 
Não devem constituir uma forma de 
discriminação arbitrária nem uma restrição 
dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros e não devem pôr em 
risco a plena aplicação da presente diretiva.

3. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, em conformidade com o 
Tratado, disposições nacionais relativas a 
aspetos não regulamentados pela presente 
diretiva. Estas disposições nacionais têm 
de ser justificadas por motivos imperiosos 
de interesse público e ser necessárias e 
proporcionadas em relação ao seu objetivo. 
Devem ser aplicáveis sem distinção a 
todos os produtos, incluindo aos produtos 
importados de outro Estado-Membro ou 
país terceiro, não devem constituir uma 
forma de discriminação arbitrária nem uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros e não devem pôr em 
risco a plena aplicação da presente diretiva.

Or. en

Justificação

A presente justificação clarifica que, quando os Estados-Membros decidam manter ou 
estabelecer normas nacionais mais rigorosas, estas normas devem ser igualmente aplicáveis 
aos produtos importados.
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 26 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos do tabaco; Suprimido

Or. en

Justificação

Evidente.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Diretiva relativa aos Produtos do Tabaco em vigor foi adotada pela UE há quase doze anos. 
Esta diretiva estabeleceu diversas medidas no domínio da luta antitabaco, tais como as que se 
seguem: 

 a proibição dos termos «suave» ou «light», visto que estes podem levar os fumadores a 
acreditar que alguns produtos são menos prejudiciais do que outros;

 níveis máximos aplicáveis aos teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono 
(ANCO);

 requisitos de notificação aplicáveis aos ingredientes;
 advertências de saúde de tamanho mínimo em todos os produtos do tabaco, à exceção 

dos produtos sem combustão (STP), que têm de conter uma advertência de saúde 
geral;

 um conjunto comum de advertências gráficas que os Estados-Membros podem 
escolher utilizar nas embalagens.

A diretiva em vigor foi objeto de contestação jurídica pelos fabricantes de tabaco, mas os 
tribunais confirmaram a sua validade.

O tabagismo e a saúde: o desafio de dissuadir os jovens fumadores 

Doze anos mais tarde, o tabagismo continua a ser a principal causa de mortes evitáveis na UE, 
matando cerca de 700 000 pessoas por ano. As medidas adotadas ao longo dos anos na luta 
contra o tabagismo causaram impacto: na última década, o número de fumadores na UE 
decresceu de cerca de 40 %, na UE 15, em 2002, para 28 %, na UE 27, em 2012.

Contudo, as taxas de prevalência entre os jovens (15-25 anos) são mais elevadas do que as 
taxas de prevalência do conjunto da população. Sabemos que são as crianças, e não os 
adultos, que começam a fumar. Dos fumadores, 70% começam a fumar antes dos 18 anos e 
muitos começam ainda mais cedo. Um inquérito recente da OMS sobre as tendências do 
tabagismo entre os jovens de 15 anos revela uma tendência ainda mais preocupante: ao passo 
que no período de 2001-2005 o tabagismo estava a diminuir na grande maioria dos países, no 
último período avaliado, 2005-2010, a prevalência do tabagismo entre os rapazes tinha 
aumentado em 14 países e, entre as raparigas, tinha aumentado em 9 países. A Comissão 
Europeia faz bem em centrar grande parte da sua atenção, no âmbito do novo projeto de DPT 
(Diretiva relativa aos produtos do tabaco), em medidas que dissuadam os jovens de fumar, 
tais como o uso de advertências de saúde mais fortes e a proibição de embalagens e aromas 
que possam ser particularmente atrativos para os jovens.

A Convenção-Quadro da OMS para a Luta Antitabaco - um novo contexto internacional

Uma evolução importante a nível internacional desde a última DPT foi a adoção pela UE e 
pelos seus Estados-Membros da Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para a Luta Antitabaco (CQLAT). Esta convenção juridicamente vinculativa, que 
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entrou em vigor em 2005, conta com 176 signatários e obriga as Partes a reduzirem a procura 
e a oferta de produtos do tabaco e a protegerem da influência da indústria as políticas no 
domínio da luta antitabaco. Propõe diversas medidas, entre as quais se incluem orientações 
sobre o tamanho mínimo das advertências de saúde, as advertências gráficas obrigatórias e as 
restrições às embalagens suscetíveis de tornarem os produtos do tabaco mais atrativos. Em 
resposta, vários Estados-Membros apresentaram as suas próprias propostas de aplicação da 
CQLAT: em 14 Estados-Membros, existe um tamanho mínimo de embalagem que 
corresponde a 20 cigarros (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES); em 10 
Estados-Membros, são utilizadas advertências gráficas (BE, RO,RU, LV, FR, MT, ES, DK, 
IE, HU); em 4 Estados-Membros, é obrigatório o uso de mensagens que incentivem os 
consumidores a abandonarem o tabagismo (BE, FR, NL, SI); e em 9 Estados-Membros, é 
voluntário o uso desse tipo de mensagens (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, RU). As 
diferenças ao nível da regulamentação e a necessidade de aplicar a CQLAT levaram o 
Parlamento e o Conselho a convidar a Comissão a rever a DPT em vigor em diversas 
ocasiões.

A CQLAT levou alguns países terceiros a tornarem mais rigorosa a sua regulamentação em 
matéria de tabaco. O caso da Austrália, que adotou embalagens plenamente normalizadas 
(«simples») em novembro de 2011 e que saiu vitoriosa de um processo em tribunal contra os 
fabricantes de tabaco em agosto de 2012, é amplamente conhecido. A Nova Zelândia afirmou 
recentemente que seguirá os passos da Austrália e o governo do Reino Unido está atualmente 
em processo de análise dessa medida. Mas existem muitos outros países que ocupam uma 
posição de vanguarda face à UE em termos de legislação no domínio da luta antitabaco. Em 
63 países, são exigidas advertências gráficas. O Brasil proibiu todos os tipos de aromas e 
outros aditivos, à semelhança do Canadá, que só não proibiu o mentol. Os EUA proibiram 
todos os aromas distintivos, à exceção do mentol. As taxas de tabagismo do Brasil situam-se 
abaixo dos 15 % e o seu valor corresponde a metade do valor registado para as taxas da UE. 
As taxas do Canadá (17 %) e dos EUA (18,9 %) são também bastante inferiores às taxas da 
UE.

As principais mudanças propostas no projeto de diretiva

Ingredientes: A principal noção subjacente à revisão da DPT é de que os produtos do tabaco 
devem ter um aspeto e um sabor típicos do tabaco. A proposta proíbe, dessa forma, todos os 
«aromas distintivos» nos cigarros, no tabaco de enrolar e nos produtos sem combustão. 
Alguns exemplos de aromas são o chocolate, os frutos e o mentol. São igualmente proibidos 
outros aditivos, tais como as vitaminas, que podem dar a entender que um produto é benéfico 
para a saúde ou menos prejudicial. A proposta não proíbe os aditivos considerados essenciais 
ao fabrico do tabaco e isenta os charutos, as cigarrilhas, o tabaco para cachimbos e o tabaco 
para cachimbos de água da proibição relativa aos aromas, desde que estes continuem a ser 
maioritariamente consumidos por fumadores menos jovens. A relatora apoia todas estas 
medidas, mas está preocupada com as recentes tendências relativas ao uso de cachimbos de 
água pelos jovens e gostaria que a Comissão seguisse de perto a situação.

Rotulagem e embalagem: O projeto de lei estabelece um requisito relativo ao uso de 
advertências de saúde combinadas, constituídas por imagem e texto, que cubram 75 % da 
frente e do verso de todas as embalagens de cigarros e de tabaco de enrolar. A Comissão, ao 
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contrário da Austrália, não propõe o uso de embalagens plenamente normalizadas, mas 
permite aos Estados-Membros decidir quanto ao estabelecimento, na legislação nacional, de 
normalização plena aplicável às partes da embalagem regidas pela diretiva. A proposta proíbe 
igualmente diversos elementos suscetíveis de induzir em erro as pessoas no que se refere aos 
produtos: os cigarros «slim» e descritores tais como «natural», «biológico» e cores que 
induzam em erro. Uma embalagem individual contém um mínimo de 20 cigarros. Estas 
medidas proíbem as embalagens de cigarros semelhantes às embalagens de batom ou 
perfume. É proposta uma quantidade mínima de 40 g para as embalagens de tabaco de 
enrolar. A relatora apoia todas estas medidas, mas propõe que se vá mais longe no caso dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, ao sugerir um tipo de normalização que elimine das 
embalagens a promoção óbvia da marca. A medida proposta não vai tão longe quanto a lei 
australiana, que estabeleceu embalagens normalizadas para todos os produtos do tabaco, e 
uma vez que apenas se destina aos cigarros e ao tabaco de enrolar, que são os produtos mais 
cativantes para os jovens fumadores. 

Este capítulo também inclui uma série de disposições reforçadas relativas à rastreabilidade e à 
segurança para que se possa combater o comércio ilícito de cigarros. As medidas incluem um 
identificador único em cada embalagem e um sistema que permita localizar e seguir todas as 
vendas de cigarros. A relatora apoia todas estas medidas e apresentou alterações que reforçam 
a segurança, de modo a combater a contrafação, e que asseguram que a rastreabilidade das 
embalagens individuais também se aplique às embalagens coletivas. 

Tabaco para uso oral
A nova legislação mantém as restrições à venda de tabaco para uso oral (snus). A relatora 
apoia esta posição.

Vendas de produtos do tabaco à distância transfronteiriças
As vendas de produtos do tabaco na Internet são um fenómeno recente e, por conseguinte, não 
são abrangidas pela DPT vigente. Há poucos incentivos à venda lícita de cigarros na Internet 
devido ao facto de o vendedor ter de pagar os respetivos impostos no país de venda. Os 
clientes não podem beneficiar das diferenças entre os valores dos impostos. Este facto leva a 
Comissão a concluir na sua Avaliação de Impacto que «em geral, os produtos do tabaco 
vendidos na Internet não são conformes com a DPT (a título de exemplo, advertências de 
saúde e ingredientes)». Além disso, existem problemas com os sistemas de verificação da 
idade e com a publicidade ilícita na Internet. A CQLAT insta à proibição das vendas de 
tabaco na Internet e 9 Estados-Membros já aplicaram uma proibição nesse sentido.  A 
Comissão propõe, desse modo, um novo quadro regulamentar, mas a relatora considera que a 
proibição desta atividade comercial seria a melhor opção política. A relatora manifesta 
preocupação também pelo facto de as companhias distribuírem amostras gratuitas de cigarros 
via Internet e por outros meios e propõe a proibição dessas atividades. 

Novos produtos do tabaco
A Comissão propõe um sistema de notificação para cada novo produto do tabaco, a fim de 
assegurar que cada novo produto respeite plenamente a diretiva, mas permite que os 
Estados-Membros apliquem um sistema de autorização prévia. A relatora entende que a 
autorização prévia deve ser normativa para todos os novos produtos do tabaco e apresentou 
alterações de acordo com essa noção.



PE508.085v01-00 46/47 PR\932973PT.doc

PT

Cigarros eletrónicos
A atual DPT não abrange os produtos que contêm nicotina, mas no âmbito da nova diretiva 
foi proposta a inclusão desses produtos. Após 2001, o principal desenvolvimento foi a entrada 
no mercado dos cigarros eletrónicos ou «e-cigarros», que gozam de um mercado em 
crescimento. Não existe uma visão comum a nível da UE relativamente à regulamentação em 
matéria de cigarros eletrónicos. Até à data, em apenas 2 Estados-Membros existe legislação 
específica neste domínio, mas, em cerca de metade dos Estados-Membros, a nicotina é 
considerada um medicamento pela sua função, o que faz com que, em termos técnicos, a 
venda de cigarros eletrónicos esteja sujeita à aprovação desse produto como medicamento, à 
semelhança de outros produtos para o abandono do tabagismo. Noutros Estados-Membros, 
não existe regulamentação específica, o que significa que os cigarros eletrónicos são
abrangidos pela Diretiva relativa à segurança geral dos produtos. No ano passado, houve nove 
alertas do RAPEX devido a problemas com cigarros eletrónicos. Enquanto os cigarros 
eletrónicos não forem autorizados como medicamentos, os vendedores desse produto não 
podem declarar que eles ajudam a abandonar o tabagismo. Os EUA estão atualmente a 
desenvolver a sua própria regulamentação em matéria de cigarros eletrónicos ao abrigo da 
legislação antitabaco.  

A Comissão propõe uma abordagem dual da regulamentação em matéria de cigarros 
eletrónicos e de outros produtos que contêm nicotina (NCP). Os produtos que tenham um teor 
de nicotina superior a um determinado nível - o que inclui a maioria dos cigarros eletrónicos à 
venda no mercado - têm de ser autorizados como medicamentos. Os cigarros eletrónicos que 
estejam abaixo desse limite podem ser comercializados com advertências de saúde.

Entre os peritos no domínio da luta antitabaco, as opiniões sobre os cigarros eletrónicos 
dividem-se. Há um consenso relativamente à necessidade de uma regulamentação mais eficaz, 
mas coloca-se a seguinte questão: serão os cigarros eletrónicos um substituto útil e menos 
prejudicial para os fumadores, ou uma mera forma de os fumadores continuarem a fumar, ao 
terem acesso a nicotina em zonas onde é proibido fumar, e/ou um produto que permite atrair 
novos consumidores, viciando-os em nicotina e potencialmente em tabaco? Existe também a 
preocupação de que os cigarros eletrónicos possam novamente tornar o tabagismo um 
comportamento normal. A relatora encomendou um estudo aos serviços do Parlamento com o 
objetivo de analisar dados sobre os cigarros eletrónicos e vai apresentar propostas neste 
domínio, assim que o estudo esteja disponível e após consultar colegas e peritos.

Produtos à base de plantas para fumar 
Estes produtos são abrangidos pela atual DPT e estão sujeitos a diferentes regimes 
regulamentares em diferentes países. Os cigarros à base de plantas são, frequentemente, 
considerados inócuos ou, seguramente, menos prejudiciais do que o tabaco. Porém, existem 
dados que demonstram que o seu uso comporta riscos e, por esse motivo, a Comissão propõe 
um sistema de rotulagem para estes produtos, que a relatora apoia.
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ANEXO
Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


