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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

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

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

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

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

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de exercer a sua função de 
regulamentação, os Estados-Membros e a 
Comissão necessitam de informações 
exaustivas sobre ingredientes e emissões 
para avaliar a atratividade, toxicidade ou 
potencial de criação de dependência dos 
produtos do tabaco, bem como os riscos 
para a saúde associados ao consumo desses 
produtos. Para este efeito, as atuais 
obrigações de comunicação de ingredientes 

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

e emissões deverão ser reforçadas, mas 
não devem constituir uma carga 
desnecessária e desproporcional, 
nomeadamente para as pequenas e 
médias empresas. Isto é compatível com a 
obrigação da União de assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde 
humana.

Or. en

Justificação

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

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 6.º da proposta de diretiva.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos 
colocados nas embalagens, como, por 
exemplo, «baixo teor de alcatrão», «light», 
«ultra-light», «suave», «natural», 
«biológico», «sem aditivos», «sem 
aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Este 
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cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são 
menos nocivos. Um estudo recente 
mostrou também que os fumadores de 
cigarros «slim» tinham mais tendência a 
acreditar que a marca que consumiam 
poderia ser menos prejudicial. Este 
problema deveria ser resolvido.

problema deveria ser resolvido definindo 
o texto que pode ser colocado na 
embalagem. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. Assim, as vendas de tabaco à 
distância transfronteiriças devem ser 
proibidas.
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13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. en

Justificação

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

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «aditivo essencial», um ingrediente 
indispensável para o fabrico de um 
produto do tabaco;

Or. en

Justificação

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

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 1, estabelece teores máximos para os cigarros colocados no mercado ou 
fabricados nos Estados-Membros, pelo que afeta diretamente o âmbito de aplicação da 
proposta de diretiva. Deste modo, os teores máximos são considerados elementos essenciais 
de um ato legislativo, pelo que qualquer alteração a esses elementos deve passar pelo 
processo legislativo ordinário.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A proposta de diretiva deve permitir a utilização de todos os aditivos indispensáveis para o 
fabrico de produtos do tabaco, pelo que é necessário mencioná-lo claramente no texto.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve adotar através de atos de 
execução regras uniformes sobre os 
procedimentos para determinar se um 
produto do tabaco é abrangido pelo âmbito 
de aplicação do n.º 1. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 

A Comissão fica habilitada a adotar atos
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para estabelecer regras uniformes 
sobre os procedimentos para determinar se 
um produto do tabaco é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do n.º 1. 
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conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A elaboração e o estabelecimento de novas regras devem assumir a forma de ato delegado e 
não de ato de execução. Este último pode ser utilizado nos casos em que se pretenda a 
aplicação de regras já estabelecidas.

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A proposta de diretiva deve permitir a utilização de todos os aditivos indispensáveis para o 
fabrico de produtos do tabaco, pelo que é necessário mencioná-lo claramente no texto.

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 

Suprimido
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das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A fim de garantir um tratamento uniforme de todos os produtos do tabaco e evitar a 
fragmentação do mercado, a isenção deve ser suprimida.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O considerando 23 faz já menção à integridade gráfica e à visibilidade, pelo que é 
desnecessário repetir o objetivo no presente artigo.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O artigo 8.º, n.º 3, prevê já que a advertência geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das embalagens individuais e que, no caso do tabaco de enrolar, 
a mensagem informativa deve ser impressa na superfície que se torna visível aquando da 
abertura da embalagem individual. O formato das advertências de saúde é igualmente 
definido no artigo 9.º, sendo, por isso, inadequado incumbir o ato delegado de definir a 
posição e o formato das mesmas.

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Ser reproduzidas no respeito do 
formato, da configuração, da conceção e 
das proporções especificadas pela 
Comissão ao abrigo do n.º 3;

Suprimido

Or. en

Justificação

Estes aspetos são já especificados no artigo 9.º, n.º 3, o que torna a presente disposição 
redundante.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a aplicação adequada do artigo 9.º, é necessário determinar uma 
data-limite para a Comissão estabelecer uma biblioteca de imagens.

Alteração 24
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 configuração, a conceção e a 
rotação das advertências de saúde;

Or. en

Justificação

O artigo 9.º, n.º 1, prevê já que as advertências de saúde combinadas devem estar 
posicionadas junto do bordo superior da embalagem individual e de qualquer embalagem 
exterior. Além disso, o artigo 9.º, n.º 1, define também as proporções e o formato das 
advertências de saúde, sendo, por isso, inadequado incumbir o ato delegado de definir o 
formato, a posição e as proporções.

Alteração 25
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 

Suprimido
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texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º, n.º 3, estabelece disposições gerais para garantir a integridade gráfica e a 
visibilidade das advertências de saúde, contendo, portanto, elementos essenciais de um ato 
legislativo, cuja derrogação deve ser especificada no mesmo.

Alteração 26
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. en

Justificação

O estabelecimento de novas obrigações aplicáveis aos produtos do tabaco pertinentes afeta o 
âmbito de aplicação dos artigos 8.º a 10.º, pelo que deve continuar a ficar ao critério dos 
colegisladores e passar pelo processo legislativo ordinário.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Este produto do tabaco é nocivo para a 
saúde e cria dependência.

Or. en

Justificação

Um produto ou tem um efeito negativo na saúde ou não. A advertência deve ser clara quanto 
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à nocividade do produto.

Alteração 28
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. en

Justificação

Não existe relação direta entre um cigarro com um diâmetro inferior a 7,5 mm e a iniciação 
do hábito de fumar. Não é o diâmetro, mas sim os símbolos, sinais figurativos, textos, etc., ou 
seja, a representação enganosa do produto, que levam a acreditar erradamente em 
determinados efeitos positivos de um produto. A Diretiva 2011/64/UE do Conselho define um 
cigarro em função do seu comprimento e não do diâmetro.

Alteração 29
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 

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica com arestas 
pontiagudas. 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 
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tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Justificação

A fim de esclarecer incertezas relativamente às arestas de uma embalagem, deve ser feita 
uma referência concreta ao tipo de arestas.

Alteração 30
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. en

Justificação

O formato e o tamanho foram claramente definidos no próprio ato legislativo (embalagem 
paralelepipédica com advertência a ocupar 75 % da parte dianteira/posterior, altura, 
largura, etc.). O grande passo em frente seria a harmonização total, decisão que deve ser 
delegada no legislador.

Alteração 31
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

Justificação

A forma de um maço de cigarros e de uma embalagem individual de tabaco de enrolar é 
determinada no artigo 13.º, n.º 1, da proposta de diretiva. Assim, o estabelecimento de uma 
forma obrigatória para embalagens individuais de produtos do tabaco exceto cigarros e 
tabaco de enrolar deve também passar pelo processo legislativo ordinário.

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

9. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, até …*, a fim de:
__________________
* JO: inserir a data: doze meses após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a aplicação adequada do artigo 14.º, é necessário determinar uma 
data-limite para a Comissão definir os elementos essenciais de um contrato e as normas 
técnicas em matéria de identificadores únicos e elementos de segurança.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

elemento de segurança e a sua eventual 
alternância.

Or. en

Justificação

Adaptação necessária na sequência da alteração proposta para a parte introdutória do 
artigo 14.º, n.º 9, da proposta de diretiva.

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Adaptação necessária na sequência da alteração proposta para a parte introdutória do 
artigo 14.º, n.º 9, da proposta de diretiva.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Título II – capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Tabaco para uso oral Produtos do tabaco sem combustão

Or. en

Justificação

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

Alteração 36
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

Justificação

Um dos objetivos da proposta de diretiva é limitar o acesso de crianças e jovens aos produtos 
do tabaco. Autorizar a venda destes produtos em linha não contribuiria para realizar este 
objetivo.

Alteração 37
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 

Suprimido
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atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Or. en

Alteração 38
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 39
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

Alteração 40
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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 41
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 42
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 43
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 44
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As análises efetuadas mostram que os cigarros eletrónicos contêm produtos químicos e 
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componentes que representam um perigo para os consumidores. Por este motivo, todos os 
produtos que contenham nicotina devem ser controlados. Caso contrário, há a possibilidade 
de produtos com níveis de concentração de nicotina pouco abaixo dos limiares propostos 
chegarem ao mercado sem qualquer autorização. Tanto é relevante a concentração de 
nicotina como a mistura de todas as substâncias. De igual modo, os consumidores dão conta 
que, na maior parte dos casos, consomem cigarros eletrónicos para parar de fumar, vendo os 
cigarros eletrónicos como um medicamento. Assim, os cigarros eletrónicos devem ser 
autorizados nos termos da Diretiva 2001/83/CE.

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 47
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 48
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 mg de nicotina por ml.

Suprimido

Or. en

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 

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

Or. en

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 18 – 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 
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. en

Alteração 52
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 

Suprimido
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configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Or. en

Alteração 53
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 + 36 meses]:

Or. en

Justificação

É necessário dar mais tempo aos Estados-Membros para se adaptarem às mudanças, visto 
que alguns deles e, consequentemente, as empresas, nomeadamente as pequenas e médias 
empresas, e os agricultores serão mais afetados pela diretiva do que outros.

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Produtos que contêm nicotina;

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 18.º da proposta de diretiva.
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ANEXO - LISTA DE RESPOSTAS DE PARTES INTERESSADAS1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 A lista apresentada não é exaustiva.


