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Alteração 268
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Definir a posição, a conceção 
(incluindo o tipo e o tamanho da letra), a 
rotação e as proporções das advertências de 
saúde, tendo em conta as exigências 
linguísticas de cada Estado-Membro;

Or. it

Alteração 269
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

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

c) Definir a posição, a configuração, a 
conceção e a rotação das advertências de 
saúde;

Or. pl

Alteração 270
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Definir o formato, a configuração e a 
conceção das advertências de saúde;

Or. it
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Justificação

Os poderes delegados neste parágrafo permitem à Comissão modificar aspetos essenciais da 
Diretiva, sem o envolvimento adequado do Parlamento Europeu e do Conselho e ao contrário 
do previsto no n.º 1 do artigo 290.º do TFUE. Além disso, deixar à Comissão a liberdade de 
estabelecer a rotação das advertências pode implicar riscos de ruturas de stock pela 
impossibilidade de adequação da produção dentro dos prazos previstos pela própria rotação.

Alteração 271
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 273
Gino Trematerra

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. it

Alteração 274
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. it

Justificação

Trata-se de aspetos essenciais e não secundários, portanto, não é correto excluir o 
Parlamento Europeu e o Conselho, atribuindo as modificações à Comissão Europeia. Além 
disso, não se compreende como é possível garantir a integridade e a visibilidade das 
advertências de saúde caso a Comissão decida autorizar que as mesmas sejam separadas 
durante a abertura da embalagem.
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Alteração 275
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
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, 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.
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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. 
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. 
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;
(b) Centradas na área em que devem ser 
impressas, 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.
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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.

Or. en

Alteração 276
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 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.

Or. en

Justificação

Os rótulos inamovíveis devem facilitar a colocação de advertências em texto de maiores 
dimensões para produtos do tabaco, exceto cigarros e tabaco de enrolar, nos quais 
frequentemente não é utilizado cartão mas sim outros materiais de embalagem.

Alteração 277
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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. 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.

Or. it

Alteração 278
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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, no máximo, 17 % da área 
externa da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 19 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 21 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. de

Alteração 279
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A advertência em texto 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 em texto 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 três línguas 
oficiais.

Or. es

Alteração 280
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. it

Alteração 281
Franz Obermayr
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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, no máximo, 22 % da área 
externa da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 25 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 29 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. de

Alteração 282
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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. Esta 
superfície é elevada para 24 cm2 nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 26,25 cm2 nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. en

Justificação

Os produtos do tabaco, exceto cigarros e tabaco de enrolar, estão sujeitos às regras 
correspondentes às disposições da Diretiva 2001/37/CE. Este parágrafo estava incluído 
nessas disposições.
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Alteração 283
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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) Impressas 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;

Or. en

Justificação

Os produtos do tabaco, exceto cigarros e tabaco de enrolar, estão sujeitos às regras 
correspondentes às disposições da Diretiva 2001/37/CE. Este parágrafo estava incluído 
nessas disposições. De acordo com o considerando 18 da Diretiva 2001/37/CE, o uso de 
rótulos inamovíveis deve facilitar a introdução dos requisitos de rotulagem da diretiva.

Alteração 284
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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 

(a) Figurar 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 
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para o texto em questão; para o texto em questão;

Or. en

Alteração 285
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Or. en

Alteração 286
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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 2 mm de largura e máximo de 
3 mm, no interior da superfície reservada 
para o texto da advertência.

Or. de

Alteração 287
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. nl

Alteração 288
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. es

Alteração 289
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e cria dependência.

Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e cria dependência, mas apresenta 
riscos substancialmente inferiores para a 
saúde do que fumar

Or. en
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Justificação

É mais importante fornecer informações sobre os riscos relativos do que efetuar declarações 
não quantificadas sobre os danos.   A mensagem proposta fornece um sinal claro baseado em
provas aos consumidores de tabaco.

Alteração 290
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e causa dependência

Este produto do tabaco prejudica a saúde e 
causa dependência.

Or. en

Alteração 291
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e cria dependência.

Este produto do tabaco prejudica a saúde e 
cria dependência.

Or. el

Alteração 292
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 

b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 
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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.

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.

Or. it

Alteração 293
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. nl

Alteração 294
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

O conceito efeitos «sociais» criaria insegurança jurídica, dada a sua imprecisão.

Alteração 295
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico possui efeitos de saúde, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, ou outros efeitos 
positivos;

Or. it

Justificação

As referências a efeitos naturais ou biológicos e ao perfil «social» devem ser eliminadas, uma 
vez que podem ser interpretadas de forma vasta e discricionária, com risco de implicar a não 
comunicação aos consumidores de informações factuais essenciais sobre o produto. Tudo isto 
em violação das várias previsões do TFUE sobre os direitos fundamentais, incluindo o direito 
de propriedade, a liberdade de expressão e o direito do consumidor de receber informações 
sobre os produtos, bem como as regras OMC.

Alteração 296
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it
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Justificação

O ponto c) deve ser eliminado, uma vez que pode ser interpretado de forma muito vasta e 
discricionária, com risco de implicar a não comunicação aos consumidores de informações 
factuais essenciais sobre o produto, por exemplo, o facto de conter uma mistura «American 
Blend». Tudo isto em violação das várias previsões do TFUE sobre os direitos fundamentais, 
incluindo o direito de propriedade, a liberdade de expressão e o direito do consumidor de 
receber informações sobre os produtos, bem como as regras OMC.

Alteração 297
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se assemelhe a um produto alimentar. d) no caso de tabaco para uso oral, se 
assemelhe a um produto alimentar.

Or. it

Justificação

A atual diretiva limite este requisito aos produtos do tabaco para uso oral. Esta referência 
deve ser mantida, caso contrário, pode-se afirmar que os cigarros se assemelham a produtos 
doces como os cigarros de chocolate, presentes no mercado dos Estados-Membros. 

Alteração 298
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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próprio produto do tabaco. Os cigarros 
com um diâmetro inferior a 7,5 mm 
devem ser considerados enganadores.

Or. de

Alteração 299
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 devem ser usados textos, 
designações, marcas e sinais figurativos ou 
outros nas embalagens dos produtos do 
tabaco que sugiram que um determinado 
produto é menos prejudicial do que 
outros.

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão é substituído pelo texto do artigo 7.º da Diretiva 
2001/37/CE.

Alteração 300
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
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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.

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.

Or. el

Justificação

A proposta de diretiva prevê a abolição de cigarros com um diâmetro inferior a 7,5 mm. No 
entanto, os estudos relevantes não contêm nenhuma prova de que tais disposições cumprem, 
utilmente, os objetivos da diretiva. Pelo contrário, poderão levar a uma interferência com o 
mercado interno e à distorção da livre concorrência no setor do tabaco, visto que os 
fumadores irão escolher, para consumo próprio, cigarros com um diâmetro geralmente 
disponível ou comprar produtos ilícitos.

Alteração 301
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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. 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.

Or. en

Alteração 302
Matteo Salvini
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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. 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.

Or. it

Alteração 303
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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. 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.

Or. pt

Alteração 304
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, 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.

Or. en

Justificação

É proposta a eliminação da determinação do diâmetro dos cigarros.  A introdução desta 
disposição significaria, na prática, a introdução da proibição dos cigarros «slim», que não se 
justifica cientificamente e não pode ser aceite.

Alteração 305
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros materiais adicionais, 
tais como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas. A 
comunicação aos consumidores das 
informações factuais sobre o produto não 
pode ser proibida. As marcas com registo 
válido à data de entrada em vigor da 
presente diretiva não podem ser proibidas.
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Or. it

Justificação

Algumas proibições do número devem ser eliminadas porque implicariam a proibição de 
elementos substanciais de marcas registadas que foram utilizados durante anos e proibiriam 
a comunicação aos consumidores de informações factuais sobre o produto, violando as 
previsões TFUE sobre os direitos fundamentais e as regras OMS. A proibição dos cigarros 
«slim» deve ser eliminada porque estimularia o contrabando, não é apoiada por estudos 
científicos e teria fortes impactos ocupacionais e financeiros.

Alteração 306
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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. A embalagem dos produtos do tabaco 
não devem utilizar símbolos, designações, 
marcas, textos, encartes, raspadinhas ou
capas, ou outro tipo de elementos que 
sugiram 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.

Or. es

Alteração 307
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B) É admitida a indicação na 
embalagem individual da variedade de 
tabaco utilizada no fabrico do produto 
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e/ou do país de origem.

Or. it

Justificação

Para não efetuar discriminações entre as diferentes variedades de tabaco (ver considerando 
16) e para informar corretamente o consumidor sobre a tipologia de produto que compra.

Alteração 308
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Deve ser colocado nos maços um 
rótulo com a inscrição «Todos os cigarros 
são igualmente prejudiciais».

Or. en

Justificação

Esta mensagem informa os consumidores de que os cigarros com um diâmetro inferior a 7,5 
mm ou os cigarros de mentol representam o mesmo perigo dos cigarros comuns.

Alteração 309
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 13.º Suprimido
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 
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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, 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.
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.

Or. es

Alteração 310
Gino Trematerra

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. it

Alteração 311
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. it

Justificação

A proibição de aspetos relativos ao design da embalagem facilitaria o comércio ilícito e 
reduziria a escolha do consumidor, a inovação e a concorrência. Os direitos de propriedade 
intelectual seriam retirados ou reduzidos. Não existe qualquer justificação em termos de 
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mercado interno ou saúde pública que apoie tais disposições, que também proibiriam 
produtos atualmente existentes. Além disso, esses requisitos não seriam equilibrados.

Alteração 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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, 40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma retangular. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, um cilindro ou uma 
caixa.

Or. de

Justificação

É relativamente fácil fabricar uma embalagem simples, com uma forma paralelepipédica. 
Pelo contrário, uma conceção complexa da forma da embalagem exige um elevado 
«know-how» e um processo de fabrico dispendioso, com máquinas especiais. Já isto dificulta 
a contrafação do produto. As disposições sobre a rotulagem das embalagens regulamentam, 
noutra parte da diretiva, as questões relacionadas com a indução do consumidor em erro.

Alteração 313
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Um maço de 
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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, 
40 g de tabaco.

cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
20 g de tabaco.

Or. en

Justificação

Há décadas que o tabaco de enrolar é embalado em várias formas e formatos e não foram 
apresentados quaisquer dados científicos por parte da Comissão que justifiquem uma 
normalização deste nível. O objetivo apresentado não é claro e as consequências da proposta 
seriam, de facto, a proibição de vários produtos existentes.

Alteração 314
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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, 
40 g de tabaco.

1. 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, 
20 g de tabaco.

Or. en
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Alteração 315
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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, 40 g de tabaco.

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.

Or. en

Justificação

Definir o número mínimo de cigarros num maço e o peso mínimo de uma embalagem de 
tabaco de enrolar impede que os consumidores possam escolher, especialmente aqueles que 
pensam fumar menos.

Alteração 316
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma retangular. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar ou de 
tabaco de corte fino deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.
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cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão excluiria a venda, em caixas, de tabaco de corte fino destinado a 
cigarros de enrolar, sem oferecer uma justificação concreta na avaliação de impacto.

Alteração 317
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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, 40 g de tabaco.

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.

Or. it

Alteração 318
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Um maço de 
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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, 
40 g de tabaco.

cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar 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. Uma 
embalagem individual de tabaco de enrolar 
ou «de fazer o próprio tabaco» deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Justificação

O relatório de avaliação de impacto original não avaliou o uso da bolsa para outros tipos de 
tabaco solto e não teve em conta as significativas diferenças entre o tabaco de enrolar e «de 
fazer o próprio tabaco» na elaboração da proposta.  O tipo de embalagem deve permitir 
distinguir as características do tabaco que o consumidor procura.  A lata é um material de 
embalagem comprovado para tabaco solto. O projeto atual pode prejudicar o 
desenvolvimento futuro de produtos de embalagem inovadores e interferir com a qualidade 
do tabaco para o consumidor final.

Alteração 319
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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, 
40 g de tabaco.

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 não deve conter uma quantidade 
de cigarros inferior a 33 g no total. Uma 
embalagem individual de tabaco de enrolar 
deve conter, pelo menos, 80 g de tabaco.

Or. en
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Alteração 320
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

No que diz respeito às embalagens, deveria ser concedida flexibilidade, uma vez que, na 
perspetiva do mercado interno, não existe nenhuma razão concreta para uma restrição, por 
exemplo, também tendo em conta a Diretiva 2007/54/CE.

Alteração 321
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it



AM\935995PT.doc 33/116 PE510.679v02-00

PT

Justificação

A proibição de aspetos relativos ao design da embalagem facilitaria o comércio ilícito e 
reduziria a escolha do consumidor, a inovação e a concorrência. Os direitos de propriedade 
intelectual seriam retirados ou reduzidos. Não existe qualquer justificação em termos de 
mercado interno ou saúde pública que apoie tais disposições que, além disso, proibiriam 
produtos atualmente existentes. Além disso, esses requisitos não seriam equilibrados.

Alteração 322
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 323
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Apesar de eliminarem os obstáculos para a comercialização no mercado único, as 
embalagens «genéricas» normalizadas parecem ser a melhor opção para garantir a saúde e 
proteção dos consumidores, aumentando o impacto das advertências de saúde entre os 
indivíduos que ainda não começaram a fumar - desencorajando em particular os jovens - e 
evitando estratégias de «identificação com uma marca» dirigidas a grupos de consumidores 
específicos.

Alteração 324
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

Não é permitida a colocação de qualquer marca, desenho ou decoração nos cigarros 
individuais.

Alteração 325
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 326
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. en

Alteração 327
Gino Trematerra

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 328
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 

Suprimido
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de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. it

Alteração 329
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 330
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 

Suprimido
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visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. it

Justificação

Os poderes delegados no presente número permitem à Comissão modificar aspetos essenciais 
da Diretiva, sem o envolvimento adequado do Parlamento Europeu e do Conselho e ao 
contrário do previsto no n.º 1 do artigo 290.º do TFUE.

Alteração 331
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. nl

Alteração 332
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para tornar obrigatória a 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 333
Gino Trematerra

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. it

Alteração 334
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. it

Alteração 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

A forma de um maço de cigarros ou de uma embalagem individual de tabaco de enrolar é 
determinada no artigo 13.º, n.º 1, da proposta de diretiva. A proposta sobre a forma de 
embalagem de outros produtos do tabaco deveria ser objeto de um processo legislativo, uma 
vez que estão em causa questões fundamentais da concorrência e da liberdade do mercado 
interno.

Alteração 336
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 

Suprimido
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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.

Or. it

Justificação

Os poderes delegados neste parágrafo permitem à Comissão modificar aspetos essenciais da 
Diretiva, sem o envolvimento adequado do Parlamento Europeu e do Conselho e ao contrário 
do previsto no n.º 1 do artigo 290.º do TFUE.

Alteração 337
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As embalagens individuais de 
cigarros e tabaco de enrolar devem estar 
em conformidade com os requisitos de 
embalagens genéricas definidos pela 
Comissão no parágrafo 4-B deste artigo.

Or. en

Alteração 338
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Através de atos de execução, a 
Comissão adota medidas relativas às 
regras de embalagens genéricas para 
embalagens individuais de cigarros e 
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tabaco de enrolar. Esses atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 21.º

Or. en

Alteração 339
Bernardette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para permitir a rastreabilidade e 
seguimento efetivos, os Estados-Membros 
devem exigir que sejam apostas ou que 
façam parte de todas as embalagens 
individuais e maços e quaisquer 
embalagens exteriores de cigarros, 
marcas de identificação únicas, seguras e 
inamovíveis (doravante designados 
identificadores únicos), tais como códigos 
ou selos. Em relação aos produtos 
fabricados fora da União, as obrigações 
previstas no presente artigo aplicam-se 
apenas aos destinados ao mercado da 
União ou colocados no mercado da União.

Or. en

Alteração 340
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 14.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

acompanhamento e uma identificação 
eficaz, os Estados-Membros devem 
assegurar-se que todas as embalagens 
individuais de produtos do tabaco, 
incluindo qualquer embalagem exterior, 
possuem uma marcação de identificação 
única, segura e inamovível. 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.

Or. fr

Alteração 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcadas com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma 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 
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mercado da União. onde se aplicam selos fiscais nos produtos 
do tabaco, os identificadores únicos 
podem ser impressos nos mesmos.

Or. en

Alteração 342
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcadas com um 
identificador único, utilizado em conjunto
com um selo fiscal digital em tinta 
invisível. 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.

Or. en

Justificação

Em vários países, são utilizados selos fiscais digitais de tecnologia de nova geração. Estes 
selos utilizam uma tinta invisível e um código oculto único com dados para cada embalagem. 
Os selos fiscais permitem verificar se os produtos são autênticos ou contrafeitos e podem ser 
encriptados com informações extensivas que podem ser carregadas num sistema de dados 
centralizado. A vantagem da técnica de tinta invisível é a segurança: a tinta é invisível e 
difícil de falsificar.
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Alteração 343

Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Texto da Comissão Alteração

2. O identificador único deve permitir 
determinar:

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

Or. pl

Justificação

O identificador deve ser seguro e impossível de duplicar, o que significa que não pode 
consistir numa série de números e letras sem elementos de segurança adicionais, visto que 
esses tipos de elementos de segurança podem ser duplicados facilmente.

Alteração 344
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

(e) o nome do produto; (e) a descrição do produto;

Or. en

Alteração 345
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texto da Comissão Alteração

(e) o nome do produto; (e) a descrição do produto;

Or. en
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Justificação

Propõe-se a harmonização da terminologia utilizada com a terminologia do protocolo 
relevante da OMS.

Alteração 346
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

(g) A rota de expedição prevista; Suprimido

Or. en

Alteração 347
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 348
Bernardette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

(g) A rota de expedição prevista; (g) A rota, data e destino de expedição e o 
ponto de partida e o destinatário 
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previstos;

Or. en

Alteração 349
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Quando aplicável, o importador para a 
União;

Suprimido

Or. en

Alteração 350
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 351
Wim van de Camp

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

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

(j) A identidade do primeiro cliente não 
afiliado ao fabricante ou importador e a 
identidade de qualquer comprador 
posterior conhecido.

Or. en

Alteração 352
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

(k) A fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento do primeiro cliente 
não afiliado ao fabricante ou importador.

Or. en

Alteração 353
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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.
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Or. fr

Alteração 354
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os fabricantes e importadores 
dentro da União registam os dados, 
incluindo todos os movimentos e a venda 
ao primeiro cliente não afiliado com o 
fabricante ou importador. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais.

Or. en

Alteração 355
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 14.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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 
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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.

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

Or. fr

Alteração 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

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

Alteração 357
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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.

Or. en

Alteração 358
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

produtos do tabaco celebram contratos de 
armazenamento de dados com um terceiro 
independente que deve albergar a 
instalação de armazenamento de dados no 
que se refere aos dados relativos ao 
fabricante e ao importador em questão. A 
instalação de armazenamento de dados 
deve localizar-se fisicamente no território 
da União. A adequabilidade do terceiro, 
nomeadamente a sua independência e as 
suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que 
é proposto e pago pelo fabricante de tabaco 
e aprovado pela Comissão. Os Estados-
Membros devem garantir a acessibilidade 
em linha permanente dos dados solicitados
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 a esta informação, 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.

Or. en

Alteração 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

6. Os Estados-Membros devem 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 
suas capacidades técnicas, bem como o 
contrato, devem ser aprovados e 
monitorizados por um auditor externo que 
é proposto e pago pelo fabricante de tabaco 
e aprovado pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e acessibilidade permanente 
das instalações de armazenamento de 
dados por parte das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, da 
Comissão e do terceiro independente. Em 
casos devidamente justificados, os Estados-
Membros ou a Comissão podem permitir 
aos fabricantes ou aos importadores o 
acesso a estas informações, desde que as 
informações comercialmente sensíveis 
permaneçam adequadamente protegidas em 
conformidade com as legislações nacionais 
e da União pertinentes.

Or. pl

Justificação

Cabe aos Estados-Membros controlar os dados fornecidos pelos fabricantes.

Alteração 360
Nora Berra

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

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

6. Os Estados-Membros 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 Europeia. A adequabilidade do 
terceiro, nomeadamente a sua 
independência e as suas capacidades 
técnicas, bem como o contrato, devem ser 
aprovados e monitorizados por um auditor 
externo que 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 das instalações 
de armazenamento de dados por parte das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, da Comissão e do terceiro 
independente. Em casos devidamente 
justificados, os Estados-Membros ou a 
Comissão podem permitir aos fabricantes 
ou aos importadores o acesso a estas 
informações, desde que as informações 
comercialmente sensíveis permaneçam 
adequadamente protegidas em 
conformidade com as legislações nacionais 
e da União pertinentes.

Or. fr

Alteração 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado. Nos 
Estados-Membros em que são aplicados 
nos produtos do tabaco selos fiscais em 
conformidade com os requisitos acima 
mencionados, não é necessária qualquer 
outra medida de segurança.

Or. en

Alteração 363
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 364
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. nl

Alteração 365
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. es

Alteração 366
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão fica habilitada a adotar, em 9. Tendo em conta as práticas, tecnologias 
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conformidade com o artigo 22.º, atos 
delegados que:

e procedimentos comerciais, bem como as 
normas gerais para a rastreabilidade e 
seguimento e 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, em conformidade com o artigo 22.º, 
atos delegados que:

Or. en

Alteração 367
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de 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.

Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 3 do artigo 8.º do Protocolo para a Eliminação do Comércio Ilícito de 
Produtos do Tabaco da Convenção-Quadro da OMS para a Luta Antitabaco, é concedido um 
período transitório de dez anos aos produtos do tabaco, exceto cigarros e tabaco de enrolar.

Alteração 368
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Ver n.º 3 do artigo 8.º do Protocolo da FCTC para eliminar o comércio ilícito dos produtos 
do tabaco.

Alteração 369
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral, sem prejuízo do disposto no artigo 
151.º do Ato de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

Suprimido

Or. en

Alteração 370
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral, sem prejuízo do disposto no artigo 
151.º do Ato de Adesão da Áustria, da 

1. Os Estados-Membros podem proibir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral, sem prejuízo do disposto no artigo 
151.º do Ato de Adesão da Áustria, da 
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Finlândia e da Suécia. Finlândia e da Suécia.

Or. en

Justificação

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

Alteração 371
Christian Engström

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 IIa são 
referidas em detalhe as substâncias e os 
limites requeridos. 

Or. en

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)

Alteração 372
Christian Engström
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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 IIa, 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.

Or. en

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 373
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Expositores de produtos do tabaco em 
pontos de venda
1. Os Estados-Membros devem proibir aos 
expositores de produtos do tabaco em 
pontos de venda dentro do seu território.
2. Os produtos do tabaco devem ser 
completamente escondidos do 
consumidor, exceto durante a compra, 
inventário, reposição, formação de 
pessoal ou manutenção da unidade de 
armazenamento.
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3. A exibição de produtos do tabaco pelos 
motivos enumerados no n.º 2 deverá durar 
apenas o tempo necessário para concluir 
essas tarefas. 
4. Os preços dos produtos do tabaco 
devem ser apresentados num formato 
normalizado.

Or. en

Alteração 374
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 375
Nora Berra
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Proposta de diretiva
Artigo 16.º – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 376
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem proibir as 
vendas à distância transfronteiriça em 
pontos de venda estabelecidos dentro do 
seu território.
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autoridades competentes do 
Estado-Membro onde esteja localizado o 
consumidor real ou eventual. Todos os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriça devem apresentar, pelo 
menos, as seguintes informações às 
autoridades competentes:

Or. it

Alteração 377
Olga Sehnalová

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem proibir aos
locais de venda sedeados no seu território 
de participar nas vendas à distância 
transfronteiriças a consumidores 
localizados na União.

Or. cs

Justificação

De acordo com os especialistas, o cumprimento rigoroso da proibição da venda de tabaco 
aos jovens faz parte das medidas preventivas que visam proteger as crianças e os jovens dos 
efeitos do tabagismo.
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Alteração 378
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

Apesar do requisito teórico relativo à existência de um sistema de verificação da idade do 
comprador, a manutenção da autorização da venda em linha não coincide com o objetivo 
definido pela Comissão, ou seja, limitar o acesso de crianças e jovens aos produtos do 
tabaco. Enganar tais sistemas de verificação da idade pode não constituir um impedimento 
para potenciais jovens compradores.

Alteração 379
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Nome ou denominação social e Suprimido



PE510.679v02-00 66/116 AM\935995PT.doc

PT

endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Or. en

Alteração 380
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 381
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 382
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 383
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A data de início da atividade de oferta 
de produtos do tabaco para venda à 
distância transfronteiriça ao público 
através de serviços da sociedade da 
informação;

Suprimido

Or. en

Alteração 384
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

b) A data de início da atividade de oferta 
de produtos do tabaco para venda à 
distância transfronteiriça ao público 
através de serviços da sociedade da 
informação;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 385
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A data de início da atividade de oferta 
de produtos do tabaco para venda à 
distância transfronteiriça ao público 
através de serviços da sociedade da 
informação;

Suprimido

Or. it

Alteração 386
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

b) A data de início da atividade de oferta 
de produtos do tabaco para venda à 
distância transfronteiriça ao público 
através de serviços da sociedade da 
informação;

Suprimido

Or. pl

Alteração 387
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 388
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 389
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 390
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. pl

Alteração 391
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

1-B) 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.

Or. it

Justificação

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

Alteração 392
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 
de venda a retalho apenas podem começar 
a colocar no mercado produtos do tabaco 
sob a forma de vendas à distância a partir 
do momento em que o nome do local de 
venda a retalho for publicado nos 

Suprimido
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Estados-Membros pertinentes.

Or. en

Alteração 393
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 16.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 
de venda a retalho apenas podem começar 
a colocar no mercado produtos do tabaco 
sob a forma de vendas à distância a partir 
do momento em que o nome do local de 
venda a retalho for publicado nos 
Estados-Membros pertinentes.

Suprimido

Or. fr

Alteração 394
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 
de venda a retalho apenas podem começar 
a colocar no mercado produtos do tabaco 

Suprimido
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sob a forma de vendas à distância a partir 
do momento em que o nome do local de 
venda a retalho for publicado nos 
Estados-Membros pertinentes.

Or. it

Alteração 395
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 
de venda a retalho apenas podem começar 
a colocar no mercado produtos do tabaco 
sob a forma de vendas à distância a partir 
do momento em que o nome do local de 
venda a retalho for publicado nos 
Estados-Membros pertinentes.

Suprimido

Or. cs

Alteração 396
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 

Suprimido
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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.

Or. pl

Alteração 397
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 
consumidor, cumprem as disposições 
nacionais adotadas ao abrigo da presente 
diretiva no Estado-Membro de destino.

Suprimido

Or. en

Alteração 398
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 16.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 

Suprimido
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consumidor, cumprem as disposições 
nacionais adotadas ao abrigo da presente 
diretiva no Estado-Membro de destino.

Or. fr

Alteração 399
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 
consumidor, cumprem as disposições 
nacionais adotadas ao abrigo da presente 
diretiva no Estado-Membro de destino.

Suprimido

Or. it

Alteração 400
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 
consumidor, cumprem as disposições 

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

Or. cs

Alteração 401
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 
consumidor, cumprem as disposições 
nacionais adotadas ao abrigo da presente 
diretiva no Estado-Membro de destino.

Suprimido

Or. pl

Alteração 402
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.

Suprimido
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Or. en

Alteração 403
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 16.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.

Suprimido

Or. fr

Alteração 404
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 

Suprimido
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da idade.

Or. it

Alteração 405
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.

Suprimido

Or. cs

Alteração 406
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 

Suprimido
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uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.

Or. pl

Alteração 407
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
devem ser tratados em conformidade com 
a Diretiva 95/46/CE e não devem ser 
divulgados ao fabricante de produtos do 
tabaco nem a empresas que façam parte 
do mesmo grupo de empresas, nem a 
qualquer outro terceiro. Os dados 
pessoais não devem ser utilizados ou 
transferidos para outros fins que o desta 
compra específica. O mesmo se aplica se o 
local de venda a retalho fizer parte da 
empresa fabricante de produtos do tabaco.

Suprimido

Or. en

Alteração 408
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 16.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
devem ser tratados em conformidade com 
a Diretiva 95/46/CE e não devem ser 
divulgados ao fabricante de produtos do 
tabaco nem a empresas que façam parte 
do mesmo grupo de empresas, nem a 
qualquer outro terceiro. Os dados 
pessoais não devem ser utilizados ou 

Suprimido
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transferidos para outros fins que o desta 
compra específica. O mesmo se aplica se o 
local de venda a retalho fizer parte da 
empresa fabricante de produtos do tabaco.

Or. fr

Alteração 409
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
devem ser tratados em conformidade com 
a Diretiva 95/46/CE e não devem ser 
divulgados ao fabricante de produtos do 
tabaco nem a empresas que façam parte 
do mesmo grupo de empresas, nem a 
qualquer outro terceiro. Os dados 
pessoais não devem ser utilizados ou 
transferidos para outros fins que o desta 
compra específica. O mesmo se aplica se o 
local de venda a retalho fizer parte da 
empresa fabricante de produtos do tabaco.

Suprimido

Or. it

Alteração 410
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
devem ser tratados em conformidade com 
a Diretiva 95/46/CE e não devem ser 
divulgados ao fabricante de produtos do 
tabaco nem a empresas que façam parte 

Suprimido
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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.

Or. cs

Alteração 411
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
devem ser tratados em conformidade com 
a Diretiva 95/46/CE e não devem ser 
divulgados ao fabricante de produtos do 
tabaco nem a empresas que façam parte 
do mesmo grupo de empresas, nem a 
qualquer outro terceiro. Os dados 
pessoais não devem ser utilizados ou 
transferidos para outros fins que o desta 
compra específica. O mesmo se aplica se o 
local de venda a retalho fizer parte da 
empresa fabricante de produtos do tabaco.

Suprimido

Or. pl

Alteração 412
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt
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Alteração 413
Lara Comi

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

Or. it

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 414
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – 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 

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 que 
possam comprovar, com base em dados
científicos independentes e verificáveis, 
que é significativamente menos 
prejudicial em relação aos produtos do 
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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:

tabaco clássicos. A notificação deve ser 
apresentada em formato eletrónico seis 
meses antes da colocação no mercado 
prevista e deve ser acompanhada por uma 
descrição pormenorizada do produto em 
questão e das informações relativas a 
ingredientes e emissões em conformidade 
com o artigo 5.º. Os fabricantes e 
importadores que notificam um novo 
produto do tabaco devem também fornecer 
às autoridades competentes em questão:

Or. fr

Alteração 415
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco notifiquem as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
qualquer novo produto do tabaco que 
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:
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Or. pt

Alteração 416
Zuzana Roithová

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;

Or. cs

Alteração 417
Zuzana Roithová

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.

Or. cs

Alteração 418
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2
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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 
sobre tais normas.

Or. it

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 419
Lara Comi
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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.

Or. it

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 420
Bernadette Vergnaud

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

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 
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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. 

Or. fr

Alteração 421
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os produtos com nicotina em cuja 
apresentação se refira que possuem 
propriedades de tratamento ou prevenção 
de doenças em seres humanos, exceto por 
meio de qualquer mensagem especificada 
no n.º 3, apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

Or. en

Justificação

Esta disposição torna obrigatória uma autorização de colocação no mercado se for feita uma 
alegação de saúde utilizando estritamente a diretiva de definição de medicamento:  «em cuja 
apresentação se refira que possuem propriedades de tratamento ou prevenção de doenças» é 
uma citação da primeira parte da diretiva 2001/83/CE de definição de medicamento, artigo 
1.º, n.º 2-A

Alteração 422
Olle Schmidt

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

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

1. Os produtos com nicotina para fins 
médicos em humanos apenas podem ser 
colocados no mercado se forem 
autorizados ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificação

Visto que existem produtos com nicotina não médicos considerados como alternativas ao 
hábito de fumar, seria inapropriado e desproporcionado aplicar a regulamentação 
farmacêutica a todos os produtos com nicotina.

Alteração 423
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 424
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Esta diretiva não se aplica aos 
produtos com nicotina autorizados nos 
termos da Diretiva 2001/83/CE.
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Or. en

Justificação

Esclarece que as disposições da diretiva não se aplicam aos produtos que contêm nicotina 
regulamentados como medicamentos.

Alteração 425
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os produtos que contêm nicotina não 
abrangidos pelo n.º 1 podem ser colocados 
no mercado se estiverem em 
conformidade com esta diretiva.

Or. en

Justificação

Assegura que a DPT se aplica a todos os outros produtos que contêm nicotina e limita a 
aplicação do regulamento dos medicamentos aos vendedores que fazem alegações de saúde 
consistentes com a definição de medicamento. Exclui os Estados-Membros que classificam os 
produtos que contêm nicotina como medicamentos nos termos do n.º 2-B do artigo 1.º da 
Diretiva 2001/83/CE - a definição «funcional» baseada nas alterações da fisiologia - uma 
abordagem que foi repetidamente desconstruída em tribunais europeus e que claramente não 
se aplica ao principal produto com nicotina, os cigarros.

Alteração 426
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos que contêm 
nicotina estão em conformidade com a 
proteção dos consumidores, segurança e 
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outras legislações relevantes da União em 
vigor.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem aplicar as regulamentações de proteção do consumidor e 
segurança aos produtos que contêm nicotina.

Alteração 427
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. 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 
IIb que se aplica aos produtos que contêm 
nicotina e a eficácia dessas medidas.

Or. en

Justificação

A exigência de apresentação de um relatório significa que é feita uma abordagem mais 
sistemática, e irá fornecer dados para uma avaliação da Comissão.

Alteração 428
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

1-E. Os produtos que contêm nicotina não 
abrangidos pelo n.º 1 podem ser colocados 
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no mercado se estiverem em 
conformidade com a presente diretiva.

Or. en

Justificação

Visto que existem produtos com nicotina não médicos considerados como alternativas ao 
fumo, seria inapropriado e desproporcionado aplicar a regulamentação farmacêutica a todos 
os produtos com nicotina. Estes produtos devem ser regulamentados como produtos do 
tabaco, incluindo as restrições e avaliação prévia à colocação no mercado.

Alteração429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pl

Alteração 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pl

Justificação

Em conformidade com o objetivo da presente diretiva, é necessário introduzir uma idade 
mínima para a aquisição de produtos que contêm tabaco e nicotina.
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Alteração 431
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os limites não fazem sentido, uma vez que os produtos referidos em cima e mais adiante 
ainda têm de ser adequadamente regulamentados. Aplica-se a distinção entre 
regulamentação de medicamentos e regulamentação de proteção ao consumidor, desde que 
seja feita uma alegação de saúde, e não com um limite arbitrário.

Alteração 432
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 433
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 434
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 435
Christian Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 436
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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média, a 4 ng de nicotina por ml.

Or. fr

Alteração 437
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 438
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr
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Alteração 439
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Até 1 de abril de 2017, a Comissão fica 
habilitada a realizar 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.

Or. en

Justificação

Os produtos que contêm nicotina representam um enorme mercado potencial e vital para a 
saúde pública, enquanto alternativa aos cigarros.  É importante que a regulamentação seja 
elaborada com cuidado e que seja sólida do ponto de vista jurídico, para que não seja 
excessivamente complexa ou demasiado geral para captar os riscos específicos destes 
produtos.

Alteração 440
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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:

Suprimido

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.
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Or. fr

Alteração 441
Sylvana Rapti

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Or. en

Alteração 442
Konstantinos Poupakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Sem prejuízo dos artigos 5.º, 6.º e 12.º da 
presente diretiva, cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior de 
produtos que contêm nicotina abaixo dos 
limiares definidos no n.º 1 devem ostentar 
a seguinte advertência de saúde:

Or. el

Justificação

Deve haver uma medida de proteção equivalente para os consumidores e as disposições dos 
artigos 6.º e 12.º devem ser aplicadas, igualmente, aos produtos que contêm nicotina porque 
estes: criam dependência, são bastante aromatizados com aromas alimentares, são 
profusamente vendidos na Internet e no mercado convencional e, por todos estes motivos, é 
extremamente provável que atraiam grupos etários mais jovens para o consumo de 
substâncias que causam dependência.
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Alteração 443
Konstantinos Poupakis

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

Texto da Comissão Alteração

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Este produto contém nicotina e prejudica a 
sua saúde.

Or. el

Alteração 444
Sylvana Rapti

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

Texto da Comissão Alteração

 Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Este produto contém nicotina e prejudica a 
sua saúde.

Or. en

Alteração 445
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:

Suprimido

a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
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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.

Or. fr

Alteração 446
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Suprimido

Or. fr

Alteração 447
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 448
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. nl

Alteração 449
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 450
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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.

Or. pl

Alteração 451
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Justificação

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

Alteração 452
Sylvana Rapti

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 
cria dependência.

Or. en
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Alteração 453
Matteo Salvini

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 
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.

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 
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.

Or. it

Alteração 454
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para 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].

Suprimido

Or. nl
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Alteração 455
Sylvana Rapti

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 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].

Or. en

Alteração 456
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para 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 para adotar atos delegados 
referidos 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.º 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].

Or. el
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Alteração 457
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Alteração 458
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para 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 para adotar atos delegados 
referidos 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 e no artigo 18.º, n.os 2 e 5, 
é conferido à Comissão por um período de 
cinco anos a contar de [Serviço das 
Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. it
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Alteração 459
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para 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 para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 
9.º, n.º 3, no artigo 11.º, n.º 3 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].

Or. es

Alteração 460
Sylvana Rapti

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 

3. A delegação de poderes referida 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 
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nela especificada. Essa decisão em nada 
prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

em nada prejudica a validade de eventuais 
atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 461
Matteo Salvini

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. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.os 2 e 3-B, no artigo 4.º, n.os 3, 
4 e 4-B, 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 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. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.

Or. it

Alteração 462
Lara Comi

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 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 



AM\935995PT.doc 105/116 PE510.679v02-00

PT

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. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

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 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. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

Or. it

Alteração 463
Pablo Arias Echeverría

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 dos poderes 
especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí precisada. 
A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.

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 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 11.º, n.º 3 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 dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor no dia seguinte ao 
da publicação da decisão no Jornal Oficial 
da União Europeia ou em data posterior aí 
precisada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. es
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Alteração 464
Franz Obermayr

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 dos poderes 
especificados nessa decisão. 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. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3 e 9, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, 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 dos poderes 
especificados nessa decisão. 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. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
atos delegados já em vigor.

Or. de

Alteração 465
Sylvana Rapti

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 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 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 

5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 4.º, 
n.ºs 3 e 4, do artigo 6.º, n.ºs 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 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 
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termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
é prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 466
Matteo Salvini

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. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 3.º, 
n.os 2 e 3-B, do artigo 4.º, n.ºs 3, 4 e 4-B, 
do artigo 6.º, n.os 2, 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 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. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

Or. it

Alteração 467
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5
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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. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

5. Um ato delegado ao abrigo 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 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. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

Or. it

Alteração 468
Pablo Arias Echeverría

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 3.º, 
n.os 2 e 3, do artigo 4.º, n.os 3 e 4, do artigo 
8.º, n.º 4, do artigo 9.º, n.º 3, do artigo 11.º, 
n.º 3, 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.
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Or. es

Alteração 469
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Alteração 470
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A presente diretiva não deverá afetar o 
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.
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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.

Or. en

Alteração 471
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 472
Adam Bielan
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1
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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.

Or. pl

Alteração 473
Adam Bielan
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]:

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de mais tempo para a adaptação às novas disposições.

Alteração 474
Wim van de Camp

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;

Or. en
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Alteração 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 476
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 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;

Or. en

Alteração 477
Wim van de Camp

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, 
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].
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Or. en

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 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem autorizar 
que outros produtos de tabaco, que não 
cumprem o disposto na presente diretiva, 
sejam colocados no mercado até (Serviço 
das Publicações, inserir data exata: 
entrada em vigor + 36 meses).

Or. de

Justificação

De acordo com o considerando (18) da Diretiva 2001/37/CE, devem ser estabelecidos 
períodos de transição suficientemente longos, para permitir a introdução das necessárias 
alterações na produção e na armazenagem. É necessário conceder mais tempo aos 
Estados-Membros para a adaptação, uma vez que alguns Estados-Membros e algumas 
empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, assim como os agricultores, serão mais 
afetados pela diretiva do que outros.

Alteração 479
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 

A presente diretiva não entra em vigor.
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Europeia.

Or. nl

Alteração 480
Christian Engström

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

Or. en

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 481
Christian Engström

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:
Diretiva relativa à segurança geral dos 
produtos 2001/95/CE, em particular 
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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
Prática comercial:
Diretiva 97/7/CE relativa à proteção dos 
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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

Or. en

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.


