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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A diretiva relativa aos produtos do tabaco (2001/37/CE) foi adotada em 2001 com o objetivo 
de regulamentar os cigarros e outros produtos do tabaco e de contribuir para a redução do 
número de fumadores na União Europeia. Os aspetos principais regulamentados são as 
advertências de saúde, as medidas relativas aos ingredientes e descrições dos produtos do 
tabaco e os teores máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono dos cigarros. No 
entanto, a evolução da ciência e do mercado ocorrida nos dez anos volvidos sobre a adoção da 
presente diretiva exige a sua atualização. Além disso, tendo em conta os níveis divergentes de 
aplicação da presente diretiva nos Estados-Membros, é fundamental atualizá-la para assegurar 
o bom funcionamento do mercado interno.

A relatora saúda a proposta da Comissão Europeia e apoia os seus objetivos gerais, 
designadamente a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
dos Estados-Membros em domínios como a rotulagem e a embalagem, os ingredientes, etc., 
para facilitar o funcionamento do mercado interno dos produtos do tabaco e produtos afins, 
tendo por base um elevado nível de proteção da saúde.

Assim, a relatora apoia a harmonização da embalagem no mercado interno, visto que, neste 
momento, os Estados-Membros não podem adaptar a sua legislação de forma eficaz aos novos 
desenvolvimentos. Importa, portanto, prever advertências de saúde de maior alcance face ao 
estipulado na presente diretiva.

Embora apoie vigorosamente um dos objetivos da proposta da Comissão, ou seja, assegurar a 
proteção da saúde, a relatora propõe algumas alterações com vista a melhorar o 
funcionamento do mercado interno. A relatora introduz o conceito de «aditivo essencial» e
clarifica a disposição sobre a possibilidade de utilizar estes aditivos se eles forem necessários 
para o processo de fabrico. Sem esta clarificação, os produtores europeus podiam ver-se 
impedidos de fabricar produtos do tabaco enquanto tal, porquanto a Comissão previa uma 
proibição geral dos aditivos com um aroma distintivo, mesmo que fossem necessários para o 
processo de fabrico. Além disso, a relatora considera que não deve haver qualquer isenção da 
regulamentação em matéria de ingredientes para determinados produtos do tabaco. A fim de 
garantir um tratamento uniforme de todos os produtos do tabaco e evitar a fragmentação do 
mercado, não deve haver favorecimento de certos produtos do tabaco em detrimento de 
outros.

Não existem dados convincentes que atestem que o diâmetro de um cigarro, 
independentemente da publicidade específica de cigarros de um determinado diâmetro, seja 
um fator decisivo para começar a fumar numa idade precoce. Deste modo, a relatora propõe 
não regulamentar a dimensão mínima dos cigarros. A relatora entende que os consumidores 
devem ter a possibilidade de fazer escolhas informadas. Assim, independentemente do 
tamanho do cigarro, o produto deve ser embalado de forma harmonizada, exibindo 
advertências textuais e ilustradas que informem totalmente sobre as consequências negativas 
do consumo de produtos do tabaco para a saúde. Na opinião da relatora, a medida de 
introduzir limites ao diâmetro dos cigarros não é proporcional e o objetivo de evitar ideias 
enganosas será atingido de forma mais eficaz com informação adequada, nomeadamente com 
advertências ilustradas e textuais nas embalagens. 
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Uma vez que 70 % dos fumadores começam a consumir antes dos 18 anos, a proposta visa 
sobretudo limitar o acesso de crianças e jovens adultos aos produtos do tabaco. A relatora 
entende que a venda à distância transfronteiriça de produtos do tabaco não deve ser 
autorizada, dado não haver possibilidade de verificar com eficácia a idade de um potencial 
comprador. Neste caso, há o perigo permanente de um produto do tabaco ser adquirido por 
um menor. 

Os produtos que contêm nicotina, por exemplo, os cigarros eletrónicos, contêm produtos 
químicos tóxicos e componentes específicos do tabaco suspeitos de serem perigosos para os 
consumidores. Além disso, as análises efetuadas neste domínio mostram que os cartuchos de 
cigarros eletrónicos rotulados como isentos de nicotina contêm, em muitos casos, baixos 
níveis de nicotina. Por este motivo, todos os produtos que contenham nicotina devem ser 
controlados. Caso contrário, há a possibilidade de produtos com níveis de concentração de 
nicotina pouco abaixo dos limiares propostos chegarem ao mercado sem qualquer 
autorização. Tal como se refere acima, tanto é relevante a concentração de nicotina como a 
mistura de todas as substâncias. De igual modo, os consumidores dão conta que, na maior 
parte dos casos, consomem cigarros eletrónicos para parar de fumar, o que sugere que os 
cigarros eletrónicos são vistos como um medicamento. Assim, a relatora propõe a autorização 
de todos os produtos com nicotina em conformidade com a Diretiva 2001/83/CE, que 
estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano.

Uma vez que certos mercados podem ser mais afetados pela proposta de diretiva do que 
outros, a relatora considera ser necessário introduzir um período transitório mais prolongado 
para os produtos do tabaco, os produtos que contêm nicotina e os produtos à base de plantas 
para fumar.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 114.º e 168.º,

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os objetivos de prevenção e redução do tabagismo não podem ser alcançados sem as 
campanhas de educação, informação e apoio aos cidadãos. As disposições da presente 
diretiva são um instrumento complementar.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
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.

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração os 
desenvolvimentos científicos e as normas 
acordadas a nível internacional para 
avaliar a sua toxicidade ou potencial de 
criação de dependência.
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Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de exercer a sua função de 
regulamentação, os Estados-Membros e a 
Comissão necessitam de informações 
exaustivas sobre ingredientes e emissões 
para avaliar a atratividade, toxicidade ou 
potencial de criação de dependência dos 
produtos do tabaco, bem como os riscos 
para a saúde associados ao consumo desses 
produtos. Para este efeito, as atuais 
obrigações de comunicação de ingredientes 
e emissões deverão ser reforçadas. Isto é 
compatível com a obrigação da União de 
assegurar um elevado nível de proteção da 
saúde humana.

(12) A fim de exercer a sua função de 
regulamentação, os Estados-Membros e a 
Comissão necessitam de informações 
exaustivas sobre ingredientes e emissões 
para avaliar a atratividade, toxicidade ou 
potencial de criação de dependência dos 
produtos do tabaco, bem como os riscos 
para a saúde associados ao consumo desses 
produtos. Para este efeito, as atuais 
obrigações de comunicação de ingredientes 
e emissões deverão ser reforçadas, mas 
não devem constituir uma carga 
desnecessária e desproporcional, 
nomeadamente para as pequenas e 
médias empresas. Isto é compatível com a 
obrigação da União de assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde 
humana.

Justificação

Importa sobremaneira reforçar as obrigações de comunicação, as quais devem fornecer 
informações exaustivas aos Estados-Membros e à Comissão sem, no entanto, criarem uma 
carga desnecessária para as empresas, nomeadamente para as PME.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna maus complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 

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

comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os 
produtos, garantindo ao mesmo tempo que 
os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em 
consideração, nomeadamente os das 
pequenas e médias empresas.

Justificação

Um formato eletrónico comum válido para todos os Estados-Membros facilitará o 
cumprimento das obrigações de comunicação, o que deverá representar uma vantagem para 
as PME.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns 
Estados-Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 
determinados ingredientes. 
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns 
Estados-Membros, mas não noutros. Os 
Estados-Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos aditivos 
integrados no filtro dos cigarros, bem como 
aos aditivos que dão cor ao fumo do 
tabaco. Sem uma harmonização, os 
obstáculos no mercado interno deverão 
aumentar nos próximos anos, tendo em 
conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. As diretrizes relativas aos artigos 

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns 
Estados-Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 
determinados ingredientes. 
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns 
Estados-Membros, mas não noutros. Os 
Estados-Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos aditivos 
integrados no filtro dos cigarros, bem como 
aos aditivos que dão cor ao fumo do 
tabaco. Sem uma harmonização, os 
obstáculos no mercado interno deverão 
aumentar nos próximos anos, tendo em 
conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. As diretrizes relativas aos artigos 
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9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes.

9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes. Os ingredientes que 
aumentam o potencial de criação de 
dependência e a toxicidade devem ser 
igualmente suprimidos.

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco e 
do mentol, sem combustão, que têm um 
aroma distintivo diferente do tabaco, que 
podem facilitar a iniciação ao consumo do 
tabaco ou afetar os padrões de consumo.
Exorta-se a Comissão Europeia a 
proceder a um estudo científico da 
influência real destes produtos na
iniciação ao consumo de tabaco.

Justificação

O mentol é usado em produtos de tabaco tradicionais desde a década de 1920. Não existem 
dados científicos suficientes que provem que o mentol tenha uma influência prejudicial no 
comportamento dos jovens em relação ao tabaco.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

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

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico dos produtos do tabaco é
autorizada. A Comissão deve assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
disposição em matéria de aromas 
distintivos. Esta disposição não deve 
aplicar-se ao cigarro mentolado, dado que 
este é considerado um produto do tabaco 
aromatizado tradicional, distinto dos 
demais produtos do tabaco aromatizados. 
Os Estados-Membros e a Comissão devem 
recorrer a painéis independentes para os 
assistir no processo de tomada de decisões. 
A aplicação da presente diretiva não 
deveria discriminar entre variedades 
diferentes de tabaco.

Alteração 9
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.

Suprimido
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Justificação

Do ponto de vista do mercado interno, certos produtos do tabaco não devem ser favorecidos 
em detrimento de outros.

Alteração 10
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 precisam de ser adaptadas de 
maneira a não induzirem o consumidor 
em erro. A indicação dos teores de 
alcatrão, nicotina e monóxido de carbono 
dos maços de cigarros pode ser entendida 
de maneira errada pelos consumidores
porque leva os consumidores a acreditarem 
que certos tipos de cigarros são menos 
nocivos 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.

Alteração 11
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 

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

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 
colocados nas embalagens, 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. Este 
problema deveria ser resolvido definindo 
o texto que pode ser colocado na 
embalagem. 

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 12.º da proposta de diretiva.

Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 

(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 
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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.

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. 
A aplicação coerente da legislação 
aduaneira reforçará a capacidade de 
atuação das autoridades aduaneiras no 
domínio do combate ao comércio ilícito, 
em particular através do reforço da 
capacidade técnica.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar a independência e 
a transparência, os fabricantes de produtos 
do tabaco deveriam celebrar contratos de 
armazenamento de dados com terceiros 
independentes sob a égide de um auditor 
externo. Os dados relacionados com o 
sistema de localização e seguimento devem 
ser mantidos separados de outros dados 
relativos à empresa e ser controlados e 
acessíveis em qualquer momento pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e da Comissão.

(28) A fim de assegurar a eficácia, 
independência e a transparência, os 
fabricantes de produtos do tabaco deveriam 
celebrar contratos de armazenamento de 
dados com terceiros independentes sob a 
égide de um auditor externo. Os dados 
relacionados com o sistema de localização 
e seguimento devem ser mantidos 
separados de outros dados relativos à 
empresa e ser controlados e acessíveis em 
qualquer momento pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros e da 
Comissão.

Alteração 14
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 

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças e a distribuição gratuita 
ou troca direta de produtos do tabaco para 
fins promocionais em locais públicos 
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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.

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. Por 
conseguinte, estas práticas devem ser 
proibidas.

(Ver alterações ao artigo 16.º)

Alteração 15
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 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 

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

a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma. É necessário educar crianças e 
jovens porque é a maneira mais simples e 
eficaz de protegê-los contra a iniciação ao 
hábito de fumar É igualmente necessário 
considerar a criação de um fundo 
financiado pelos fabricantes de produtos 
do tabaco a fim de financiar campanhas 
de combate ao tabagismo. Os 
Estados-Membros devem harmonizar 
para 18 anos a idade mínima para a 
aquisição de produtos do tabaco.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano42, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos 
os produtos que contêm nicotina, cujo 
teor de nicotina seja igual ou superior ao 
de um produto que contém nicotina 
previamente autorizado ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE, clarifica a situação 
jurídica, nivela as diferenças entre as 
legislações nacionais, garante a igualdade 
de tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano42, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. A 
aplicação de um mesmo quadro jurídico 
clarifica a situação jurídica, nivela as 
diferenças entre as legislações nacionais, 
garante a igualdade de tratamento de todos 
os produtos que contêm nicotina utilizáveis 
para fins de abandono do tabagismo e cria 
incentivos à investigação e à inovação no 
domínio do abandono do tabagismo. Esta 
disposição em nada deveria prejudicar a 
aplicação da Diretiva 2001/83/CE a outros 
produtos abrangidos pela presente diretiva, 
se as condições estabelecidas na Diretiva 
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abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas 
disposições em matéria de rotulagem para 
os produtos que contêm nicotina abaixo 
do limiar fixado na presente diretiva, 
chamando a atenção dos consumidores 
para potenciais riscos para a saúde.

Suprimido

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 18.º pertinente da proposta de diretiva.

Alteração 18
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 e 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.
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Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo pertinente da proposta de diretiva.

Alteração 19
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, à definição de 
normas uniformes sobre os procedimentos 
para determinar se um produto do tabaco 
tem sabor distintivo, 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 uma isenção concedida aos 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e tabaco para cachimbo 
de água, à adaptação das substâncias e 
dos valores-limite do tabaco sem 
combustão e à definição das normas que 
regem os vários aspetos dos novos 
produtos do tabaco que são bastante 
menos nocivos do que os produtos 
tradicionais do tabaco. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
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elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 3.º pertinente da proposta de diretiva.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A Comissão deveria monitorizar a 
evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

(39) A Comissão deveria monitorizar a 
evolução da situação e apresentar um 
relatório três anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma, em particular em matéria de 
embalagem.

Alteração 21
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 

(41) Os Estados-Membros deveriam ser 
capazes de adotar regras mais rigorosas 
relativas aos produtos do tabaco que 
considerem necessárias para a proteção 
da saúde pública, desde que as mesmas 
não sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva. Desde que 
os produtos do tabaco ou produtos afins 
cumpram os requisitos da presente 
diretiva, os Estados-Membros não devem 
proibir ou restringir a importação, a 
venda ou o consumo desses produtos.
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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.

Justificação

O mercado interno não retirará benefícios se os Estados-Membros forem autorizados a tomar 
medidas que divirjam dos aspetos abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva. 
Tal resultaria numa multiplicidade de disposições nacionais, o que seria desfavorável para o 
mercado interno.

Alteração 22
Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.°). As 
obrigações impostas aos fabricantes, 
importadores e distribuidores de produtos 
do tabaco são necessárias para melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
garantindo um elevado nível de proteção 
da saúde e dos consumidores, tal como 
estabelecido nos artigos 35.º e 38.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A aplicação da presente diretiva 
deve respeitar a legislação da UE e as 
obrigações internacionais pertinentes,

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º),
o direito de propriedade (artigo 17.°) e o 
direito à qualidade do ar ambiente 
implícito no artigo 7.º, alínea b), e no 
artigo 12.º do Pacto Internacional sobre 
os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais. As obrigações impostas aos 
fabricantes, importadores e distribuidores 
de produtos do tabaco são necessárias para 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno, garantindo um elevado nível de 
proteção da saúde e dos consumidores, tal 
como estabelecido nos artigos 35.º e 38.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A aplicação da presente 
diretiva deve respeitar a legislação da UE e 
as obrigações internacionais pertinentes,
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Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 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;

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 16.º da proposta de diretiva.

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «sistema de verificação da idade», um 
sistema informático que confirma 
inequivocamente a idade do consumidor 
de forma eletrónica de acordo com os 
requisitos nacionais;

Suprimido

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 16.º da proposta de diretiva.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco; os aromas dos produtos 
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de tabaco tradicionais tais como o mentol 
não são considerados aromas distintivos.

Justificação

O mentol é usado em produtos de tabaco tradicionais desde a década de 1920. Não existem 
dados científicos suficientes que provem que o mentol tenha uma influência prejudicial no 
comportamento dos jovens em relação ao tabaco.

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «cigarrilha», um tipo de charuto 
pequeno com um diâmetro não superior a 
8 mm;

Suprimido

Justificação

Uma cigarrilha consiste num modelo de cigarro tal como muitos outros modelos. Não é 
necessária uma definição em separado.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

(23) «novo produto do tabaco», um 
produto do tabaco, à exceção dos cigarros, 
tabaco de enrolar, tabaco para cachimbo, 
tabaco para cachimbo de água (narguilé), 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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charuto, cigarrilha, tabaco de mascar, rapé 
ou tabaco para uso oral, colocado no 
mercado após a entrada em vigor da 
presente diretiva;

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

(25) «colocação no mercado», a 
disponibilização de produtos aos 
consumidores localizados na União, com 
ou sem pagamento, inclusive através de 
vendas à distância; no caso de vendas à 
distância transfronteiriças, considera-se 
que o produto é colocado no mercado no 
Estado-Membro onde se encontra o 
consumidor;

(25) «colocação no mercado», a oferta de 
produtos para distribuição, consumo ou 
utilização na União, com ou sem 
pagamento, inclusive através de vendas à 
distância;

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 16.º da proposta de diretiva.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

(26) «tabaco para cachimbo», tabaco 
consumido através de um processo de 
combustão e concebido exclusivamente 
para ser utilizado num cachimbo;

(26) «tabaco para cachimbo», tabaco 
cortado ou fracionado que pode ser 
utilizado sem passar por outros processos 
industriais e cuja definição está prevista 
na Diretiva 2011/64/UE do Conselho, de 
21 de junho de 2011;

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) «tabaco de enrolar», tabaco que pode 
ser utilizado para fazer cigarros pelos 
consumidores ou pelos locais de venda a 
retalho;

(28) «tabaco de enrolar» ou «tabaco de 
entubar», tabaco que pode ser cortado ou 
fracionado e utilizado sem passar por 
outros processos industriais e cuja 
definição está prevista na Diretiva 
2011/64/UE do Conselho, de 21 de junho 
de 2011;

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 
tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 10 % em pelo 
menos dez Estados-Membros, apurado com 
base em dados sobre as vendas 
transmitidos em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores com 
menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais em pelo menos dez 
Estados-Membros para a categoria de 
produto respetiva, apurado com base no 
relatório Eurobarómetro de ______ [esta 
data será definida aquando da adoção da 
diretiva] ou em estudos de prevalência 
equivalentes;

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 
tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 20 % em pelo 
menos dez Estados-Membros, apurado com 
base em dados sobre as vendas 
transmitidos em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores com 
menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais em pelo menos dez 
Estados-Membros para a categoria de 
produto respetiva, apurado com base no 
relatório Eurobarómetro de ______ [esta 
data será definida aquando da adoção da 
diretiva] ou em estudos de prevalência 
equivalentes;

Justificação

O consumo anual de charutos e tabaco para cachimbo é, na maioria dos Estados-Membros, 
muito baixo. Uma flutuação de 10 % nos volumes de vendas pode ocorrer com muita 
facilidade nesses Estados-Membros.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 35-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(35-A) «aroma de tabaco tradicional», um 
aroma de tabaco utilizado de forma 
contínua num Estado-Membro ou em 
parte do seu território desde pelo menos 
1980 e definido como tal pela legislação 
nacional de um Estado-Membro;

Justificação

Para efeitos de clarificação do artigo 6.º da proposta de diretiva, é necessário estabelecer 
uma definição de «aroma de tabaco tradicional».

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) «produtos de risco reduzido», 
qualquer produto contendo tabaco, que 
sendo comercializado, reduza 
significativamente o risco de doenças 
relacionadas com o consumo de produtos 
de tabaco convencionais. Um produto 
destinado ao tratamento da dependência 
do consumo de tabaco, incluindo a 
cessação tabágica, não é um produto de 
risco reduzido se tiver sido aprovado como 
medicamento.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º
Teores máximos de alcatrão, nicotina, 

monóxido de carbono e outros
Teores máximos de alcatrão, nicotina, 

monóxido de carbono e outros
1. Os cigarros colocados no mercado ou 
fabricados nos Estados-Membros não 

1. Os cigarros colocados no mercado ou 
fabricados nos Estados-Membros não 
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podem ter teores superiores a: podem ter teores superiores a:
(a) 10 mg por cigarro, para o alcatrão, (a) 10 mg por cigarro, para o alcatrão,

(b) 1 mg por cigarro, para a nicotina, (b) 1 mg por cigarro, para a nicotina,
(c) 10 mg por cigarro, para o monóxido de 
carbono.

(c) 10 mg por cigarro, para o monóxido de 
carbono.

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

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros.

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º

Métodos de medição Métodos de medição
1. Os teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono dos cigarros devem 

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

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.

2. A medição referida no n.º 1 deve ser 
efetuada ou verificada por laboratórios de 
ensaio aprovados e monitorizados pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

2. A medição referida no n.º 1 deve ser 
efetuada ou verificada por laboratórios de 
ensaio aprovados e monitorizados pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão a lista de laboratórios aprovados, 
especificando os critérios utilizados para a 
aprovação e os meios de monitorização 
postos em prática e atualizar essa lista 
sempre que haja alterações. A Comissão 
divulgará publicamente a lista de 
laboratórios aprovados, tal como indicada 
pelos Estados-Membros.

Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão a lista de laboratórios aprovados, 
especificando os critérios utilizados para a 
aprovação e os meios de monitorização 
postos em prática e atualizar essa lista 
sempre que haja alterações. A Comissão 
divulgará publicamente a lista de 
laboratórios aprovados, tal como indicada 
pelos Estados-Membros.

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

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para adaptar os métodos de medição 
dos teores de alcatrão, nicotina e monóxido 
de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e 
utilizando as normas acordadas 
internacionalmente, elaboradas com um 
objetivo específico e validadas pela 
Organização Internacional de 
Normalização.

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

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Essas medições devem ter 
como base dados científicos. Com base 
nessas medições e tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico, bem 
como a utilização de normas acordadas 
internacionalmente, elaboradas com um 
objetivo específico e validadas pela 
Organização Internacional de 
Normalização, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados, em conformidade 
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com o artigo 22.º, para adotar e adaptar os 
métodos de medição.

4-A. A exatidão das menções relativas a 
outras emissões de produtos de tabaco 
combustíveis deve ser verificada segundo 
a norma ISO 8243.

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco, de produtos que contêm nicotina, 
bem como de produtos à base de plantas 
para fumar, a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores, se estiverem disponíveis. Os 
fabricantes ou importadores devem 
também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os dados relativos a emissões e 
valores não devem abranger os produtos 
do tabaco que não sejam cigarros e tabaco 
de enrolar enquanto não forem 
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desenvolvidos métodos de medição a nível 
comunitário.

Justificação

De acordo com o considerando (31) da Diretiva 2001/37/CE, é necessário desenvolver, a 
nível comunitário, normas e métodos de medição para produtos do tabaco que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar. A Comissão foi exortada a apresentar propostas adequadas. 
Até à data, os métodos em causa não foram desenvolvidos.

Alteração 39Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 
151.º do Ato de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Pode aplicar-se uma derrogação a 
determinados aromas de tabaco 
tradicionais, distinto dos demais aromas 
utilizados em produtos do tabaco. O 
mentol deve ser considerado um aroma 
tradicional do tabaco.

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

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

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número.

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número.

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 

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 
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conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

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

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para estabelecer regras 
uniformes sobre os procedimentos para 
determinar se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 
1.

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

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

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

(a) vitaminas e outros aditivos que criem a 
impressão de que um produto do tabaco 
possui benefícios para a saúde ou apresenta 
riscos reduzidos para a saúde, ou

(a) vitaminas e outros aditivos que criem a 
impressão de que um produto do tabaco 
possui benefícios para a saúde ou apresenta 
riscos reduzidos para a saúde, ou

(b) cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes associados com
energia e vitalidade, ou

(b) Cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes que aumentam, de 
acordo com provas científicas, o nível de
energia e vitalidade, ou

(c) aditivos que conferem cor às emissões. (c) aditivos que conferem cor às emissões.

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

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

As medidas técnicas destinadas a reduzir 
alguns componentes nocivos do fumo ou 
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a melhorar a biodegradabilidade dos 
produtos do tabaco não são afetados.

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que as disposições ou condições definidas 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 são aplicadas aos produtos do 
tabaco, conforme adequado.

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que as disposições ou condições definidas 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 são aplicadas aos produtos do 
tabaco, conforme adequado.

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 de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as medidas tomadas para 
execução do disposto no presente número.

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as medidas tomadas para 
execução do disposto no presente número.

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. 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.

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 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.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e tabaco para 
cachimbo de água devem ser isentos das 
proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
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circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Artigo 7.º
Disposições gerais Disposições gerais

1. Cada embalagem individual de produtos 
do tabaco e cada embalagem exterior 
devem ostentar advertências de saúde na 
ou nas línguas oficiais do Estado-Membro 
em que o produto é colocado no mercado.

1. Cada embalagem individual de produtos 
do tabaco e cada embalagem exterior 
devem ostentar advertências de saúde na 
ou nas línguas oficiais do Estado-Membro 
em que o produto é colocado no mercado, 
sem prejuízo do disposto no artigo 151.º 
do Ato de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

2. As advertências de saúde devem ocupar 
toda a superfície que lhe está reservada e 
não devem ser comentadas, parafraseadas 
ou referidas de qualquer modo.

2. As advertências de saúde devem ocupar 
toda a superfície que lhe está reservada e 
não devem ser comentadas, parafraseadas 
ou referidas de qualquer modo.

3. No sentido de assegurar a sua 
integridade gráfica e visibilidade, as 
advertências de saúde devem ser impressas 
de modo inamovível, indeléveis e não 
devem ser de forma alguma dissimuladas 
ou separadas, incluindo por selos fiscais, 
marcas de preço, marcas de localização e 
seguimento, elementos de segurança ou por 
qualquer tipo de invólucro, bolsa, carteira, 
caixa, ou qualquer outro elemento, nem 
pela abertura da embalagem individual.

3. As advertências de saúde devem ser 
impressas de modo inamovível e visível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
alguma dissimuladas ou separadas, 
incluindo por selos fiscais, os quais devem 
ser colocados na abertura da embalagem 
dos produtos do tabaco, marcas de preço, 
marcas de localização e seguimento, 
elementos de segurança ou por qualquer 
tipo de invólucro, bolsa, carteira, caixa, ou 
qualquer outro elemento, nem pela abertura 
da embalagem individual.

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 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.
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5. As advertências de saúde não devem, de 
forma alguma, dissimular ou separar selos 
fiscais, marcas de preço, marcas de 
localização e seguimento ou elementos de 
segurança nas embalagens individuais.

5. As advertências de saúde não devem, de 
forma alguma, dissimular ou separar selos 
fiscais, os quais devem ser colocados na 
abertura da embalagem dos produtos do 
tabaco, marcas de preço, marcas de 
localização e seguimento ou elementos de 
segurança nas embalagens individuais.

6. Os Estados-Membros não devem 
aumentar o tamanho das advertências de 
saúde inclusive através da introdução de 
uma obrigação de rodear a advertência de 
saúde com uma moldura. O tamanho real 
das advertências de saúde deve ser 
calculado em relação à superfície na qual 
são apostas, antes da embalagem individual 
ser aberta.

6. O tamanho real das advertências de 
saúde deve ser calculado em relação à 
superfície na qual são apostas, antes da
embalagem individual ser aberta.

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração42
Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Artigo 9.º

Advertências de saúde combinadas para 
tabaco para fumar

Advertências de saúde combinadas para 
tabaco para fumar

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

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

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

em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens;

(b) Incluir informações para deixar de 
fumar, tais como números de telefone, 
endereços de correio eletrónico e/ou sítios 
Web concebidos para informar os 
consumidores sobre os programas de apoio 
disponíveis para os que pretendem deixar 
de fumar;

(b) Incluir informações para deixar de 
fumar, tais como números de telefone, 
endereços de correio eletrónico e/ou sítios 
Web concebidos para informar os 
consumidores sobre os programas de apoio 
disponíveis para os que pretendem deixar 
de fumar;

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

(c) Abranger 70 % da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

(d) Ostentar a mesma advertência em texto 
e a fotografia a cores correspondente em 
ambos os lados da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior;

(d) Ostentar a mesma advertência em texto 
e a fotografia a cores correspondente em 
ambos os lados da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior;

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

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

(f) Ser reproduzidas no respeito do 
formato, da configuração, da conceção e 
das proporções especificadas pela 
Comissão ao abrigo do n.º 3;
(g) Para os maços de cigarros, respeitar as 
seguintes dimensões:

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

(i) altura: não inferior a 64 mm; (i) altura: não inferior a 60 mm;

(ii) largura: não inferior a 55 mm. (ii) largura: não inferior a 51 mm.
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 seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

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

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

(a) Adaptar as advertências em texto 
constantes do anexo I da presente diretiva, 

(a) Adaptar as advertências em texto 
constantes do anexo I da presente diretiva, 



AD\940929PT.doc 33/63 PE508.048v03-00

PT

tendo em conta a evolução científica e 
técnica;

tendo em conta a evolução científica e 
técnica;

(b) Estabelecer e adaptar a biblioteca de 
imagens referida no n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, tendo em conta a evolução 
científica e do mercado;

(b) Estabelecer até …* e, se necessário,
adaptar seguidamente a biblioteca de 
imagens referida no n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, tendo em conta a evolução 
científica e do mercado;

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

(c) Definir a configuração, a conceção e a 
rotação das advertências de saúde, tendo 
em conta as especificidades linguísticas de 
cada Estado-Membro;

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

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

JO: inserir a data: seis meses após a 
entrada em vigor da presente diretiva.

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Artigo 10.º
Rotulagem do tabaco para fumar exceto 

cigarros e tabaco de enrolar
Rotulagem do tabaco para fumar exceto 

cigarros e tabaco de enrolar
1. O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no artigo 
8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, Cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, n.º 

1. O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no artigo 
8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, Cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, n.º 
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1, deve incluir uma referência aos serviços 
de apoio à cessação do tabagismo previstos 
no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

1, deve incluir uma referência aos serviços 
de apoio à cessação do tabagismo previstos 
no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

A advertência geral deve ser impressa na 
superfície mais visível das embalagens 
individuais e de qualquer embalagem 
exterior. As advertências em texto 
previstas no anexo I devem alternar entre si 
de modo a garantir o seu aparecimento 
regular. Estas advertências devem ser
impressas na outra superfície mais visível 
das embalagens individuais e de qualquer 
embalagem exterior.

A advertência geral deve ser impressa ou 
aposta através de autocolantes 
inamovíveis na superfície mais visível das 
embalagens individuais e de qualquer 
embalagem exterior. As advertências em 
texto previstas no anexo I devem alternar 
entre si de modo a garantir o seu 
aparecimento regular. Estas advertências 
devem figurar na outra superfície mais 
visível das embalagens individuais e de 
qualquer embalagem exterior.

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

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, com exceção do plástico 
transparente normalmente utilizado na 
venda a retalho, desde que o mesmo 
permita visualizar claramente a 
advertência situada na embalagem que 
está por baixo. Esta percentagem é elevada 
para 32 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com mais de duas
línguas oficiais.

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 50 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 50 % nos 
Estados-Membros com mais de duas
línguas oficiais.

3-A. No caso das embalagens individuais, 
cuja superfície mais visível ultrapassa os 
75 cm2, as advertências referidas no n.º 2 
e n.º 3 devem cobrir uma área de, pelo 
menos, 22,5 cm2 em cada superfície. Nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais, esta área é elevada para 24 cm2 
e, nos Estados-Membros com mais de 
duas línguas oficiais, para 26,25 cm2.
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4. A advertência geral e a advertência em 
texto referidas no n.º 1 devem ser:

4. A advertência geral e a advertência em 
texto referidas no n.º 1 devem ser:

(a) Impressas em corpo negro Helvética 
sobre fundo branco. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os 
Estados-Membros podem determinar o 
tamanho da letra a utilizar, desde que o 
tamanho de letra especificado nas 
respetivas legislações seja de modo a 
ocupar o maior espaço possível da 
superfície reservada para o texto em 
questão;

(a) Figurar em corpo negro Helvética 
sobre fundo branco. Estas advertências 
podem ser apostas com autocolantes, 
desde que os mesmos sejam inamovíveis.
A fim de satisfazer requisitos de ordem 
linguística, os Estados-Membros podem 
determinar o tamanho da letra a utilizar, 
desde que o tamanho de letra especificado 
nas respetivas legislações seja de modo a 
ocupar o maior espaço possível da 
superfície reservada para o texto em 
questão;

(b) Centradas na área em que devem ser 
impressas, paralelamente ao bordo superior 
da embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior;

(b) Centradas na área em que devem
figurar, paralelamente ao bordo superior 
da embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior;

(c) Rodeado de uma moldura negra com o 
mínimo de 3 mm de largura e máximo de 4 
mm, no interior da superfície reservada
para o texto da advertência.

(c) Rodeado de uma moldura negra com o 
mínimo de 3 mm de largura e máximo de 4 
mm, no interior da superfície reservada 
para o texto da advertência.

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

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Artigo 11.º
Rotulagem de produtos do tabaco sem 

combustão
Rotulagem de produtos do tabaco sem 

combustão
1. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos do tabaco 
sem combustão devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

1. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos do tabaco 
sem combustão devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

Este produto do tabaco pode prejudicar a Este produto do tabaco prejudica a saúde e 
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saúde e cria dependência. cria dependência.
2. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 1 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:

2. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 1 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;

(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.

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

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

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

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Artigo 12.º
Descrição do produto Descrição do produto

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

(a) Promova um produto do tabaco através 
de meios falsos, tendenciosos, enganadores 
ou suscetíveis de transmitir uma impressão 
errónea quanto às características, aos 
efeitos sobre a saúde, aos riscos ou às 
emissões do produto;

(a) Promova um produto do tabaco através 
de meios falsos, tendenciosos, enganadores 
ou suscetíveis de transmitir uma impressão 
errónea quanto às características, aos 
efeitos sobre a saúde, aos riscos ou às 
emissões do produto;

(b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 

(b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde, 
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revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

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

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

(d) Se assemelhe a um produto alimentar. (d) Se assemelhe a um produto alimentar.

(d-A) Vise reduzir os efeitos de alguns 
componentes nocivos do fumo ou 
aumentar a biodegradabilidade dos 
produtos do tabaco.

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

2. Não podem ser usados nas embalagens 
dos produtos do tabaco textos, símbolos, 
designações, marcas, sinais figurativos ou 
outros, cores enganadoras ou outro 
material adicional, tais como rótulos 
adesivos, autocolantes, brindes, 
raspadinhas e capas, que possam sugerir 
que um determinado produto do tabaco é 
menos nocivo do que outros ou que 
possam induzir o consumidor em erro 
relativamente à nocividade dos produtos 
do tabaco.

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Artigo 13º.

Aparência e conteúdo das embalagens 
individuais

Aparência e conteúdo das embalagens 
individuais

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

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

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

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

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.
4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para tornar obrigatória a forma 
paralelepipédica ou cilíndrica para as 
embalagens individuais de produtos do 
tabaco exceto os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias estabelecida 
num relatório da Comissão.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para tornar obrigatória a forma 
paralelepipédica ou cilíndrica para as 
embalagens individuais de produtos do 
tabaco exceto os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias estabelecida 
num relatório da Comissão.

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Artigo 14.º
Rastreabilidade e elementos de segurança Rastreabilidade e elementos de segurança

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 

1. Para permitir a rastreabilidade e 
seguimento efetivos, os Estados-Membros 
devem exigir que sejam apostas ou que 
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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 
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.

façam parte de todas as embalagens 
individuais e maços e quaisquer 
embalagens exteriores de cigarros, 
marcas de identificação únicas, seguras e 
impossível de duplicar,  e inamovíveis 
(doravante designados identificadores 
únicos), tais como códigos ou selos. 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 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.
Nos Estados-Membros em se aplicam 
selos fiscais nos produtos do tabaco, os 
identificadores únicos podem ser 
impressos nos mesmos ou utilizados em 
conjunto com um selo fiscal digital em 
tinta invisível.

2. O identificador único deve permitir 
determinar:

2. O identificador único deve permitir 
determinar:

(a) A data e o local de fabrico; (a) A data e o local de fabrico;

(b) A instalação de fabrico; (b) A instalação de fabrico;
(c) A máquina utilizada para fabricar os 
produtos;

(c) A máquina utilizada para fabricar os 
produtos;

(d) O turno de produção ou a hora de 
fabrico;

(d) O turno de produção ou a hora de 
fabrico;

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

(f) O mercado a retalho visado; (f) O mercado a retalho visado;

(g) A rota de expedição prevista;
h) Quando aplicável, o importador para a 
União;

h) Quando aplicável, o importador para a 
União;

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

(i) A rota de expedição  prevista e 
realmente percorrida, a data de expedição, 
o destino da expedição, o destinatário e o 
ponto de partida desde o fabrico até ao 
primeiro cliente não afiliado ao fabricante 
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ou importador, incluindo os seus 
armazéns e todos os entrepostos fiscais 
utilizados;

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

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

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

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

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

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 exteriores 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.

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

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

transportados ou manuseados de qualquer 
outra forma. O equipamento deve ser capaz 
de ler e transmitir os dados eletronicamente 
para uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

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

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

6. Os Estados-Membros devem garantir
que os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 

6. Os EstadosMembros devem controlar se
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 
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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.

suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que 
deve ser designado pela Comissão. As 
despesas resultantes da contratação do 
auditor e dos serviços de gestão da base de 
dados devem ser pagas pelos fabricantes e 
importadores de tabaco. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
em linha das instalações de 
armazenamento de dados requeridos por 
parte das autoridades competentes dos 
Estados-Membros, da Comissão e do 
terceiro independente. Os 
Estados-Membros ou a Comissão devem
permitir aos fabricantes ou aos 
importadores o acesso as estas 
informações, desde que as informações 
comercialmente sensíveis permaneçam 
adequadamente protegidas em 
conformidade com as legislações nacionais 
e da União pertinentes. Os 
Estados-Membros devem garantir que o 
acesso à base de dados é feito apenas 
quando necessário para fins de deteção 
ou investigação de comércio ilícito e que 
as informações constantes da base de 
dados estão protegidas e são tratadas de 
forma confidencial. Em especial, os dados 
não podem ser partilhados com quaisquer 
indivíduos ou organizações que não 
estejam envolvidos na investigação e 
procedimentos seguintes.

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

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

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 

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

alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

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

9. Tendo em conta as práticas, as 
tecnologias e os procedimentos 
comerciais, bem como as normas gerais 
para a localização, o rastreio e a 
autenticação de bens de consumo de 
rápida movimentação e requisitos 
relevantes mencionados no Protocolo 
para a Eliminação do Comércio Ilícito de 
Produtos do Tabaco da 
Convenção-Quadro da OMS para a Luta 
Antitabaco, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados até...*, em 
conformidade com o artigo 22.º, a fim de:

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

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

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

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

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

(c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância.

9-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar as normas 
técnicas relativas ao elemento de 
segurança à evolução científica, do 
mercado e técnica.

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

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

___________
* JO: inserir a data: doze meses após a 
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data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Alteração 48
Proposta de diretiva
Título II – capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Tabaco para uso oral Produtos do tabaco sem combustão

Justificação

O tabaco para uso oral pertence à categoria dos produtos do tabaco sem combustão. 
Portanto, por forma a refletir esta relação entre os dois termos, o título do capítulo deve ser 
alterado em conformidade.

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
limites máximos para as substâncias 
tóxicas ou carcinogénicas presentes nos 
produtos do tabaco sem combustão 
lançados no mercado. No Anexo II-A são 
referidas em detalhe as substâncias e os 
limites requeridos. 

Justificação

Esta disposição substitui a proibição do tabaco para uso oral por uma norma de qualidade 
para todo o tabaco sem combustão. Ao invés de proibir os produtos do tabaco sem combustão 
menos perigosos, esta disposição irá eliminar os produtos mais perigosos do mercado e, 
como tal, está de acordo com os objetivos de saúde do mercado interno. Esta secção 
reproduz as recomendações regulamentares do grupo de estudo da OMS sobre a 
Regulamentação dos Produtos do Tabaco - Relatório sobre as bases científicas da 
regulamentação dos produtos do tabaco, Série de relatórios técnicos da OMS, n.º 955. (2010)
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Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados de acordo com o artigo 22.º 
para adotar as substâncias e os 
valores-limite referidos no parágrafo 
n.º1-A e detalhados no Anexo II-A, tendo 
em conta as pesquisas científicas e as 
normas internacionais, os princípios de 
proporcionalidade, não discriminação e o 
objetivo de desenvolver o mercado interno 
com um alto nível de proteção da saúde.

Justificação

A Comissão fica habilitada a ajustar o quadro regulamentar, por exemplo, para incluir 
metais pesados ou outras substâncias carcinogénicas, sempre que para tal haja justificação.

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Artigo 16.º

Vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco

Vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco

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

1. Os Estados-Membros devem proibir as 
vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco a consumidores 
localizados na União.
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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.

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

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 
de venda a retalho apenas podem começar 
a colocar no mercado produtos do tabaco 
sob a forma de vendas à distância a partir 
do momento em que o nome do local de 
venda a retalho for publicado nos 
Estados-Membros pertinentes.
3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 
consumidor, cumprem as disposições 
nacionais adotadas ao abrigo da presente 
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diretiva no Estado-Membro de destino.
4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.
5. Os dados pessoais do consumidor só 
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.

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações efetuadas aos n.ºs 1 e 36-A do artigo 2.º. 
Depois de verificado cientificamente pelas autoridades que certos produtos do tabaco de 
nova geração têm características de redução dos danos, será necessário elaborar regras 
eficazes que incluam a possibilidade de fornecer informações corretas ao consumidor. Caso 
contrário, serão bloqueados os investimentos na pesquisa, desenvolvimento, inovação, 
produção e comercialização de tais produtos, concebidos para oferecer uma alternativa 
menos prejudicial aos consumidores de tabaco tradicionais.
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Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Estudos científicos disponíveis sobre 
toxicidade, efeitos do tabagismo passivo, 
potencial de criar dependência e 
atratividade do produto, nomeadamente no 
que se refere aos ingredientes e às 
emissões;
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Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que os fabricantes e importadores de 
produtos do tabaco facultem às 
autoridades competentes as informações 
referidas no n.º 1, alíneas a) a c), num 
formato que permita a verificação do 
conteúdo e das conclusões por instituições 
científicas independentes.

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os Estados-Membros têm o direito de 
definir normas específicas para a 
comunicação ao consumidor, embalagem 
e rotulagem, ingredientes e emissões, bem 
como para os métodos de medição do 
alcatrão, nicotina e monóxido de carbono 
para os produtos de risco reduzido. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão 
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sobre tais normas.

Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações efetuadas aos n.ºs 1 e 36-A do artigo 2.º. 
Depois de verificado cientificamente pelas autoridades que certos produtos do tabaco de 
nova geração têm características de redução dos danos, será necessário elaborar regras 
eficazes que incluam a possibilidade de fornecer informações corretas ao consumidor. Caso 
contrário, serão bloqueados os investimentos na pesquisa, desenvolvimento, inovação, 
produção e comercialização de tais produtos, concebidos para oferecer uma alternativa 
menos prejudicial aos consumidores de tabaco tradicionais.

Alteração 57
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 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.

Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações efetuadas aos n.ºs 1 e 36-A do artigo 2.º. 
Depois de verificado cientificamente pelas autoridades que certos produtos do tabaco de 
nova geração têm características de redução dos danos, será necessário elaborar regras 
eficazes que incluam a possibilidade de fornecer informações corretas ao consumidor. Caso 
contrário, serão bloqueados os investimentos na pesquisa, desenvolvimento, inovação, 
produção e comercialização de tais produtos, concebidos para oferecer uma alternativa 
menos prejudicial aos consumidores de tabaco tradicionais.

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 17.º – 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 deve, num prazo 
de dois anos a contar da entrada em vigor 
da presente diretiva e em conformidade 
com o artigo 22.º, adotar atos delegados 
que estabeleçam as normas para a 
avaliação, embalagem, rotulagem, 
composição, colocação no mercado, 
comunicação ao consumidor, 
apresentação e venda de novos produtos 
do tabaco que possam comprovar que são 
significativamente menos prejudiciais do 
que os produtos do tabaco clássicos. 

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Artigo 18.º

Produtos que contêm nicotina 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:

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

(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

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

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

1-A. Esta diretiva não se aplica aos 
produtos com nicotina autorizados nos 
termos da Diretiva 2001/83/CE. Nos casos 
em que o n.º 1 não se aplica, os produtos 
podem ser colocados no mercado se 
estiverem em conformidade com a 
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presente diretiva.
1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos que contêm 
nicotina estão em conformidade com a 
proteção dos consumidores, segurança e 
outras legislações relevantes da União em 
vigor.
1-C. No prazo máximo de 12 meses a 
partir da entrada em vigor da presente 
diretiva, todos os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre 
as medidas tomadas para implementar e 
executar a legislação definida no Anexo 
II-B que se aplica aos produtos que 
contêm nicotina e a eficácia dessas 
medidas.
1-D. Os Estados-Membros devem 
introduzir a proibição do consumo de 
produtos que contêm nicotina em locais 
públicos.
1-E. Os Estados-Membros devem 
introduzir uma idade mínima para a 
aquisição de produtos que contêm 
nicotina.

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. Até 1 de abril de 2017, a Comissão 
realiza um estudo sobre os produtos que 
contêm nicotina, em parceria com as 
partes interessadas relevantes e os 
Estados-Membros. Este estudo irá avaliar 
se existe necessidade de uma legislação 
específica para os produtos que contêm 
nicotina.

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:

3. Nos termos das disposições dos artigos 
5.º, 6.º e 12.º, cada embalagem individual e 
cada embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina não cobertos pela Diretiva 
2011/83/CE devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Este produto contém nicotina e prejudica 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 

4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
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disso, a advertência deve: disso, a advertência deve:
(a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

(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.

(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.

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, a configuração, a 
conceção e a rotação das advertências de 
saúde.

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Este produto pode prejudicar a sua saúde. Este produto pode prejudicar a sua saúde e 
causa dependência.

Justificação

Os produtos vegetais devem ser agrupados juntamente com os produtos do tabaco e devem 
reger-se pelas mesmas regras.

Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
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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.

embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 32 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com mais de duas
línguas oficiais.

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 
6.º, n.ºs 2-A, 3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 4, 
no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.º 4, no artigo 14.º, n.ºs 9 e 9-
A, no artigo 15.º, no artigo 17.º, n.º 3-A, e 
no artigo 18.º, n.º 5, é conferido à 
Comissão por cinco anos a contar de 
[Serviço das Publicações: inserir data da 
entrada em vigor da presente diretiva].

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 4.º, n.ºs 3 e 
4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.ºs 3 
e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.ºs 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. Essa decisão em nada 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 2-A, 
3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, 
n.º 3, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, 
n.º 4, no artigo 14.º, n.ºs 9 e 9-A, no artigo 
15.º, no artigo 17.º, n.º 3-A, e no artigo 
18.º, n.º 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. Essa decisão em nada 
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prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 4.º, 
n.ºs 3 e 4, do artigo 6.º, n.ºs 2-A, 3, 9 e 10, 
do artigo 8.º, n.º 4, do artigo 9.º, n.º 3, do 
artigo 11.º, n.º 3, do artigo 13.º, n.º 4, do 
artigo 14.º, n.ºs 9 e 9-A, do artigo 15.º, do 
artigo 17.º, n.º 3-A, e do artigo 18.º, n.º 5, 
só entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a essas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo pode ser 
prolongado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Para a elaboração do relatório, a Comissão 
será assistida por peritos científicos e 
técnicos a fim de dispor de todas as 
informações necessárias.

Para a elaboração do relatório, a Comissão 
será assistida por peritos científicos e 
técnicos dos Estados-Membros a fim de 
dispor de todas as informações necessárias.

Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 2. A presente diretiva não deverá afetar o 
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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.

direito dos Estados-Membros de manter 
ou introduzir, de acordo com o Tratado, 
regrais mais exigentes relativamente ao 
fabrico, importação, venda e consumo de 
produtos do tabaco que considerem 
necessárias para proteger a saúde pública, 
desde que tais regras estejam de acordo 
com as disposições desta diretiva.

Alteração 67
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, até [Serviço das Publicações: inserir 
data exata: entrada em vigor + 18 meses], 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, até [Serviço das Publicações: inserir 
data exata: entrada em vigor + 24 meses], 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.
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Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 24 meses]:

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 48 meses]:

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos do tabaco; (a) Cigarros e cigarros com tabaco de 
enrolar;

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos que contêm nicotina abaixo do 
limiar definido no artigo 18.º, n.º 1;

b) Produtos que contêm nicotina;

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 18.º da proposta de diretiva.

Alteração 71
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem permitir que 
outros produtos do tabaco além de 
cigarros e cigarros de tabaco de enrolar, 
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que não estejam em conformidade com a 
presente diretiva, sejam colocados no 
mercado até (Serviço das Publicações, 
inserir data exata: entrada em vigor + 42 
meses].

Justificação

De acordo com o considerando 18 da Diretiva 2001/37/CE, devem ser concedidos períodos 
transitórios suficientemente longos para permitir a execução das modificações necessárias e 
a eliminação de existências, em especial de produtos que não são cigarros.

Alteração 72
Proposta de diretiva
ANEXO II-A

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-A
Teor máximo permitido no tabaco sem 
combustão, toxinas por unidade de peso 
de tabaco seco:
NNN (N-nitrosonornicotina)mais NNK 
(4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridilo)-1-
butanona): 2,0 mg/kg
B(a)P (benzo[a]pireno): 5,0 µg/kg

Justificação

Este quadro reproduz as recomendações de toxicidade do grupo de estudo da OMS sobre a 
Regulamentação dos Produtos do Tabaco - Relatório sobre as bases científicas da 
regulamentação dos produtos do tabaco, Série de relatórios técnicos da OMS, n.º 955. (2010)

Alteração 73
Proposta de diretiva
Anexo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-B
Legislação da UE aplicável a produtos 
que contêm nicotina:
Segurança geral:
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Diretiva relativa à segurança geral dos 
produtos 2001/95/CE, em particular 
relativamente ao sistema RAPEX -
notificação e alertas sobre produtos 
perigosos
Embalagem e rotulagem:
Diretiva relativa às substâncias perigosas 
67/548/CEE
Diretiva relativa a preparações perigosas 
99/45/CE
Regulamento CLP 1272/2008 relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas, aplicável a partir 
de 2015.
Segurança química:
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo 
ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas 
(REACH)
Segurança elétrica:
Diretiva de baixa tensão 2006/95/CE
Diretiva de compatibilidade 
eletromagnética 2004/108/CE 
Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição 
do uso de determinadas substâncias 
perigosas (RoHS) (se apropriado)
Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE)
Diretiva 2006/66/CE relativa às baterias
Pesos e medidas:
Diretiva 76/211/CEE relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes ao 
pré-acondicionamento em massa ou em 
volume de certos produtos em pré-
embalagens
Diretiva 2007/45/CE que estabelece as 
regras relativas às quantidades nominais 
dos produtos pré-embalados
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Prática comercial:
Diretiva 97/7/CE relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância
Diretiva 2000/31/CE relativa ao comércio 
eletrónico
Diretiva 2006/114/CE relativa à 
publicidade enganosa e comparativa
Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais

Justificação

Os Estados-Membros devem aplicar as regulamentações de proteção do consumidor e 
segurança aos produtos que contêm nicotina. A exigência de apresentação de um relatório 
significa que é feita uma abordagem mais sistemática, e irá fornecer dados para uma 
avaliação da Comissão a concluir até abril de 2017.
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ANEXO - LISTA DE RESPOSTAS DE PARTES INTERESSADAS1

Organização

Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco 
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemys³u Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Micha³ Koz³owski -http://esmokinginstitute.com/ 
                                               
1 A lista apresentada não é exaustiva.
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Miros³aw Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska 
National Brands Associations
dr Micha³ Koz³owski -http://esmokinginstitute.com/ 
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris 
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes 
POLSKI ZWI¥ZEK PLANTATORÓW TYTONIU 
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL 
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zak³ad Szkodliwoœci Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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