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ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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 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. A criação obrigatória da lista
dos ingredientes - perigosos ou 
potencialmente perigosos - permitirá
assegurar ao público em geral uma maior 
transparência no que diz respeito à 
nocividade e à composição dos produtos 
do tabaco, garantindo ao mesmo tempo 
que os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em
consideração e que sejam cumpridas as 
obrigações internacionais da União 
decorrentes dos tratados da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), as 
disposições sobre os obstáculos técnicos 
ao comércio (OTC) e os acordos sobre os 
aspetos dos direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS).
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
dominante diferente do tabaco ou de 
aromas tradicionais como o mentol, que 
podem facilitar a iniciação ao consumo do 
tabaco ou afetar os padrões de consumo. 

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, como o rapé, 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.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 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 

(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 
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de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens 
ou símbolos figurativos ou outros. Do 
mesmo modo, o tamanho e a aparência de 
cada cigarro pode induzir os 
consumidores em erro, criando a 
impressão de que são menos 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.

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» ou «biológico». Caso a 
embalagem crie uma impressão 
enganadora de que os cigarros são menos 
nocivos, as advertências de saúde devem 
ser adaptadas em conformidade. Solicita-
se à Comissão Europeia que leve a cabo 
um estudo científico da influência real 
destes fatores no consumo de tabaco. 

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

quaisquer embalagens exteriores sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União, para 
combater o tráfico ilícito do tabaco e dos 
seus produtos, especialmente ao longo das 
fronteiras externas da União, mas 
também proveniente de países terceiros, e 
para que a sua conformidade com a 
presente diretiva possa ser monitorizada e 
mais bem controlada. Além disso, devem 
ser previstas disposições para a introdução 
de elementos de segurança, no âmbito da 
autenticação individual, que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos. 
A União e os seus Estados-Membros 
devem tomar e reforçar as medidas 
necessárias para lutar contra o 
contrabando e a contrafação, melhorando 
os controlos da cadeia de abastecimento 
dos produtos e punindo as redes 
criminosas.

Alteração 7

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 

(30) As vendas à distância transfronteiriças 
e na Internet de produtos do tabaco, bem 
como a distribuição promocional gratuita 
ou com descontos de produtos do tabaco,
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, 
devendo, por conseguinte, ser proibidas, 
em conformidade com as orientações de 
implementação da Convenção-Quadro 
para a Luta Antitabaco, que é subscrita 
pela UE. A venda de produtos do tabaco à 
distância pelas empresas aos consumidores 
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2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

é ainda regulamentada pela Diretiva 
97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de maio de 1997, relativa 
à proteção dos consumidores em matéria 
de contratos à distância, que será 
substituída, a partir de 13 de junho de 
2014, pela Diretiva 2011/83/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativa aos direitos 
dos consumidores.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo a sua 
venda e o seu consumo ser contidos, 
nomeadamente através da educação e da 
prevenção do tabagismo. Por conseguinte, 
é importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco, do seu modo de 
fabrico e dos seus canais de venda. 
Deveria ser imposta aos fabricantes e 
importadores uma obrigação de notificação 
de novos produtos do tabaco, sem prejuízo 
da competência dos Estados-Membros de 
os proibir ou autorizar. A Comissão 
deveria monitorizar a evolução da situação 
e apresentar um relatório cinco anos após a 
data-limite de transposição da presente 
diretiva, a fim de avaliar se são necessárias 
alterações à mesma.
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse Estado-
Membro e desde que as disposições sejam 
justificadas pela necessidade de proteger a 
saúde pública. As disposições nacionais 
mais rigorosas devem ser necessárias e 
proporcionadas e não constituir um meio 
de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre os 
Estados-Membros e devem ser coerentes 
com as obrigações internacionais no 
âmbito da OMC. A aplicação de 
disposições nacionais mais rigorosas 
requer notificação prévia à Comissão e a 
aprovação desta, tendo em conta o elevado 
nível de proteção sanitária alcançado 
através da presente diretiva.

Justificação

A UE deve respeitar os compromissos internacionais acordados com os seus parceiros 
comerciais.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

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

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
aos produtos nacionais e importados sem 
distinção relativamente a aspetos não 
abrangidos pela presente diretiva, desde 
que seja compatível com o Tratado e com 
as disposições da OMC e não comprometa 
a plena aplicação da presente diretiva. 
Deste modo, os Estados-Membros 
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos do 
tabaco, exceto cigarros e tabaco de 
enrolar, desde que essas disposições não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva e sejam compatíveis com o 
Tratado. Devem igualmente ser 
compatíveis com as obrigações no âmbito 
da OMC, nomeadamente as decorrentes 
do acordo sobre os obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC) e dos acordos sobre os 
aspetos dos direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS) e com os compromissos 
assumidos no âmbito dos acordos 
bilaterais de comércio e investimento que 
geralmente contêm exceções em matéria 
de saúde pública. Estas disposições devem 
constituir um instrumento complementar 
de luta contra a contrafação dos produtos 
abrangidos pela presente diretiva. É 
necessária uma notificação prévia para 
regulamentações técnicas, nos termos da 
Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 22 de junho de 1998, 
relativa a um procedimento de informação 
no domínio das normas e regulamentações 
técnicas e das regras relativas aos serviços 
da sociedade da informação.
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Neste espírito, os Estados-
Membros podem completar as disposições 
legislativas da presente diretiva por meio 
de qualquer ação útil que vise a proteção 
da saúde pública dos cidadãos europeus. 
Os Estados-Membros que retiram um 
benefício substancial dos impostos e taxas 
sobre a produção e a venda de tabaco 
poderiam, por exemplo, ser fortemente 
encorajados a utilizar esses fundos nas 
campanhas de prevenção e de informação 
– nos meios de comunicação social e 
junto dos jovens, nos estabelecimentos de 
ensino que se destinam aos jovens 
cidadãos.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) A presente diretiva deve acautelar 
qualquer degradação das condições de 
vida das populações dependentes do 
cultivo europeu de tabaco, situadas 
muitas vezes em zonas desfavorecidas. 
Dado que, com a presente diretiva, apenas 
se pretende diminuir a incitação ao 
consumo dos produtos do tabaco, 
qualquer decisão em matéria de 
ingredientes e aditivos deve ter 
devidamente em consideração os 
eventuais impactos socioeconómicos 
colaterais nas populações dependentes do 
cultivo de tabaco. É necessário preservar 
o cultivo europeu, já que representa uma 
percentagem marginal do consumo na 
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União Europeia e, simultaneamente, 
contribui para a estabilidade económica 
de algumas regiões europeias com 
alternativas de produção escassas. A 
redução ou o desaparecimento do cultivo 
na União Europeia não se refletiria nos 
níveis de consumo, dando, antes, origem a 
um aumento das importações de países 
terceiros e uma degradação dos padrões 
de qualidade.

Justificação

O setor do cultivo é o elo mais fraco da cadeia de produção do tabaco e, por conseguinte, é 
necessário protegê-lo contra regulamentação desnecessária e excessiva.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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;

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Ao requisito para implementar um 
sistema, fora do controlo da indústria do 
tabaco, de localização e rastreio dos 
produtos do tabaco, de modo a assegurar 
a cadeia de fornecimento e ajudar na 
deteção, prevenção e punição do comércio 
ilícito;
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um sabor distintivo 
semelhante a frutas ou confeitaria,
resultante da adição de um aromatizante
ou de uma combinação de aromatizantes, 
constatável antes ou durante a utilização 
prevista do produto do tabaco. Para efeitos 
da presente definição, o tabaco e o mentol 
não são considerados sabores 
semelhantes a frutas ou confeitaria;

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «charuto», um rolo de tabaco 
consumido através de um processo de 
combustão e definido em mais pormenor 
no artigo 4, n.º 1, da Diretiva 2011/64/UE 
do Conselho, de 21 de junho de 2011, 
relativa à estrutura e taxas dos impostos 

(6) «charuto» ou «cigarrilha», um rolo de 
tabaco consumido através de um processo 
de combustão, incluindo um tipo de 
charuto pequeno com um diâmetro não 
superior a 8 mm, e definido em mais 
pormenor no artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 



PE510.734v03-00 14/36 AD\939393PT.doc

PT

especiais sobre o consumo de tabacos 
manufaturados;

2011/64/UE do Conselho, de 21 de junho 
de 2011, relativa à estrutura e taxas dos 
impostos especiais sobre o consumo de 
tabacos manufaturados;

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «aromatizante», um aditivo que 
transmite aroma e/ou sabor;

(13) «aromatizante», um aditivo que 
transmite aroma e/ou sabor, exceto o 
mentol;

Justificação

O mentol é consumido principalmente por adultos com idade mais avançada e, por 
conseguinte, a sua proibição não é coerente com o principal objetivo da presente diretiva, ou 
seja, evitar que os jovens comecem a fumar. Proibir o mentol pode ser incoerente com o 
artigo 2.2 do Acordo OTC, uma vez que devem existir menos medidas restritivas para o 
comércio, por oposição a uma total proibição.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) «ingrediente», um aditivo, tabaco 
(folhas e outras partes naturais, 
transformadas ou não transformadas, da 
planta do tabaco, incluindo tabaco 
expandido e reconstituído), bem como 
qualquer substância presente num produto 
do tabaco acabado, incluindo papel, filtro, 
tintas, cápsulas e adesivos;

(18) «ingrediente», qualquer aditivo, 
presente num produto do tabaco acabado, 
incluindo papel, filtro, tintas, cápsulas e 
adesivos;

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) «Tabaco reconstituído», um 
produto que resulta da melhoria de 
diferentes partes da planta do tabaco, 
desde a debulha ao fabrico dos produtos 
do tabaco, utilizadas quer para embrulhar 
charutos e cigarrilhas, quer como folhas 
ou filamentos individuais de um 
componente da mistura de tabaco para 
cigarros ou outros produtos do tabaco.

Alteração 22

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 

(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;
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consumidor;

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos que provoquem ou 
emitam um aroma que não seja 
predominantemente de tabaco ou mentol, 
em conformidade com as disposições do 
n.º 2.
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Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais. Estas 
advertências devem ter uma largura não 
inferior a 20 mm e uma altura não 
inferior a 43 mm. No caso do tabaco de 
enrolar, a mensagem informativa deve ser 
impressa na superfície que se torna visível 
aquando da abertura da embalagem 
individual. A advertência geral e a 
mensagem informativa devem cobrir 50 % 
da superfície em que são impressas.

3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais. No caso do tabaco 
de enrolar, a mensagem informativa deve 
ser impressa na superfície que se torna 
visível aquando da abertura da embalagem 
individual. A advertência geral e a 
mensagem informativa devem cobrir 50 % 
da superfície em que são impressas. 

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de tabaco para fumar 
deve ostentar advertências de saúde 
combinadas, garantindo o direito dos 
consumidores ao acesso a informações 
verificadas e adequadas. As advertências 
devem:

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 50 % da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior; 

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As advertências de saúde são igualmente informativas no bordo superior ou no bordo inferior 
da embalagem; a colocação no bordo inferior não interfere com o método de abertura e, por 
conseguinte, pode ser considerada menos restritiva para o comércio (artigo 2.º, n.º 2, do 
Acordo OTC).

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(i) altura: não inferior a 64 mm;
(ii) largura: não inferior a 55 mm.
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Alteração 30

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.

Justificação

A utilização de autocolantes inamovíveis nos cigarros deve continuar, uma vez que os 
produtores utilizam embalagens normalizadas a nível internacional que são personalizadas 
através de autocolantes de advertências de saúde inamovíveis e específicos para cada país na 
última fase do processo de produção. Proibir os autocolantes inamovíveis iria prejudicar o 
comércio internacional.

Alteração 31

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. As advertências gerais 
podem figurar através de 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; 
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Alteração 32

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;

Alteração 33

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

Justificação

Os consumidores não devem ser privados das informações acerca do produto, mas essas 
informações não devem induzir em erro. A existência de medidas alternativas menos 
restritivas para o comércio (tais como proibir apenas os descritores que induzem em erro) 
torna esta medida incoerente com o artigo 2.º, n.º 2, do Acordo OTC.

Alteração 34

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 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a 
símbolos, designações, sinais figurativos 
ou outros, encartes ou outro material 
adicional, tais como rótulos adesivos, 
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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.

autocolantes, brindes, raspadinhas e capas.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 13.° 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 
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, 
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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.

Justificação

Este artigo contém propostas que representam barreiras técnicas ao comércio e que não se 
baseiam em dados científicos sobre os efeitos na inibição do consumo de tabaco pelos jovens. 
Além disso, o mecanismo de abertura de um maço de cigarros não aumenta nem diminui a 
tendência de fumar.

Alteração 36

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. De modo a permitir um 
acompanhamento e uma identificação 
eficazes, os Estados-Membros devem 
requerer que as marcações únicas, 
seguras e inamovíveis de identificação, 
adiante designadas marcações únicas de 
identificação, tais como códigos ou 
carimbos, façam parte ou sejam apostas a 
todas as embalagens individuais ou 
quaisquer embalagens exteriores de 
cigarros. 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 
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mercado da União. 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.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os identificadores únicos 
das embalagens individuais estejam 
associados aos identificadores únicos das 
embalagens 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.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

(e) O nome do produto; (e) O nome do produto e a sua descrição;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 40

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 requerer
que tecnologia de localização e rastreio 
capaz de ler e transmitir dados 
eletronicamente para as unidades de 
armazenamento, nos termos do n.º 6, não 
sendo a referida tecnologia propriedade 
dos fabricantes de tabaco e respetivos 
parceiros na cadeia de abastecimento, 
nem estando por eles controlada, seja 
disponibilizada 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. Os referidos 
operadores económicos devem registar a 
entrada de todas as embalagens individuais 
e embalagens exteriores em sua posse, 
bem como todos os movimentos 
intermediários e a saída definitiva da sua 
posse. Em conformidade com o 
artigo 14.º, n.º 1, esta obrigação deve 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.

Justificação

A alteração tem como objetivo clarificar que a obrigação de localização e rastreio cabe aos 
Estados-Membros e não pode ser realizada pela indústria do tabaco, nem pode ser a ela 
delegada. Caso contrário, se o projeto de proposta fosse implementado o resultado seria o 
oposto.
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Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, em conformidade com o 
artigo 8.º, n.ºs 12 e 13, do Protocolo de 
Seul destinado a eliminar o comércio 
ilícito de produtos do tabaco (ITP), a 
tecnologia utilizada para o 
acompanhamento e o rastreamento seja 
da propriedade de operadores económicos 
que não têm qualquer relação jurídica ou 
comercial com a indústria do tabaco na 
cadeia de abastecimento. 

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

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 

6. Os Estados-Membros devem celebrar 
contratos de armazenamento de dados 
com um terceiro, que pode ser uma 
agência do Estado-Membro, e que deve de 
ser juridicamente independente das 
empresas de tabaco ou dos respetivos 
parceiros na cadeia de abastecimento, 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. Os 
Estados-Membros devem assegurar total 
transparência. A adequabilidade do 
terceiro, nomeadamente a sua 
independência e as suas capacidades 
técnicas, bem como o contrato, devem ser 
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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.

aprovados e monitorizados por um auditor 
externo que deve ser designado pela 
Comissão. As despesas incorridas 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.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Título 2 – capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Tabaco para uso oral Produtos do tabaco sem combustão

Alteração 44

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
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Justificação

A proibição por parte da UE de produtos de tabaco para uso oral é incoerente com o 
artigo 2.º, n.º 2, do Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio (OTC) da OMC, uma vez 
que é mais restritiva para o comércio do que o necessário para alcançar os objetivos de 
saúde definidos pela UE. A proposta discrimina sem justificação entre produtos idênticos de 
diferentes membros da OMC [artigos 1.º a 3.º do Acordo do GATT e artigo 2.º, n.º 1, do 
Acordo OTC] e proíbe produtos que são menos nocivos do que todos os outros produtos do 
tabaco com autorização para serem colocados à venda na Europa.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – frase 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 transfronteiriças 
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, bem como a 
distribuição de produtos do tabaco 
gratuitos ou com desconto, incluindo 
através de vendas à distância 
transfronteiriças.

Alteração 46

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

Alteração 47

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

Alteração 48

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

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros mantêm a 
possibilidade de restringir as importações 
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de tabaco ao uso pessoal por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública. Essa restrição deve ser 
aplicada, nomeadamente, em caso de 
diferença de preço significativa entre as 
diferentes origens geográficas ou se as 
advertências de saúde não estiverem na 
ou nas línguas oficiais do país de 
aquisição.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem proibir 
os locais de venda a retalho sedeados no 
seu território de procederem à 
distribuição à distância transfronteiriça, 
ou por outros meios, de produtos do 
tabaco gratuitos ou a preço reduzido.

Alteração 51

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
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Alteração 52

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

Alteração 53

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

Alteração 54

Proposta de diretiva
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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

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os produtos que contêm nicotina, tais como cigarros eletrónicos, não se destinam a melhorar 
a saúde humana e não devem ser classificados como medicamentos. Tal classificação iria 
limitar a sua disponibilidade no mercado, enquanto produtos do tabaco mais nocivos 
continuariam livremente disponíveis, restringindo desta forma e desnecessariamente o 
comércio internacional.

Alteração 56

Proposta de diretiva
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Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo, se cumprem o disposto na 
presente Diretiva, o Tratado e as 
obrigações internacionais da UE, 
incluindo a obrigação no âmbito da OMC, 
nomeadamente no âmbito do acordo sobre 
os obstáculos técnicos ao comércio (OTC) 
e do acordo sobre os aspetos dos direitos 
de propriedade intelectual relacionados 
com o comércio (TRIPS), 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.

Justificação

A UE tem de ter em conta as suas obrigações internacionais quando propõe legislação.
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Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – frase 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 + 42 meses]:
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de diretiva tem como objetivo atualizar a Diretiva 2001/37/CE relativa 
aos produtos do tabaco, tendo em conta os progressos científicos e a evolução do mercado dos 
últimos dez anos. Com esta proposta, a Comissão responde igualmente a vários apelos 
lançados pelo Parlamento Europeu em diversas resoluções de 2007, 2009 e 2011, e vai ao 
encontro da Convenção-Quadro da OMS para a luta antitabaco, adotada em 2005, que visa 
nomeadamente informar de forma adequada os consumidores sobre os perigos do tabaco.

Esta nova diretiva deverá garantir um melhor nível de proteção da saúde e reduzir o consumo 
do tabaco entre os jovens. Para concretizar tais objetivos, são propostas várias medidas 
relativas à embalagem (as embalagens devem estar cobertas por uma advertência de saúde em 
75% da sua superfície), aos ingredientes utilizados (os produtos que utilizam aromas, tais 
como o mentol, são proibidos), à dimensão dos produtos (os cigarros "slim" deixam de ser 
autorizados), ou ainda à sua rastreabilidade. Estas medidas não se aplicam aos charutos e ao 
tabaco para cachimbo, que continuam a ser regulamentados pela atual diretiva.

O relator concorda plenamente com os objetivos de proteção da saúde pública da proposta.
Sublinha igualmente que estes objetivos devem ser prosseguidos no respeito pelos 
compromissos comerciais internacionais da União Europeia, nomeadamente em 
conformidade com o acordo sobre os obstáculos técnicos ao comércio (OTC) e os aspetos dos 
direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (TRIPS). O relatório sugere, 
se necessário, a realização de consultas prévias aos parceiros da União Europeia nos comités 
OTC e TRIPS criados para este efeito.

Em 6 e 7 do passado mês de março, os membros do comité dos obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC) procederam a uma troca de pontos de vista sobre a proposta da Comissão.
Nesta ocasião, alguns membros do comité, produtores de tabaco, manifestaram reservas sobre 
o texto, afirmado que a proposta podia violar determinadas obrigações relativas aos acordos 
OTC, TRIPS e GATT, e questionando a proporcionalidade das medidas propostas1.

A República Dominicana – que exporta 10% da sua produção de tabaco para a União 
Europeia – considerou assim que algumas disposições da proposta violam nomeadamente o 
artigo 2.2 do acordo OTC, que prevê que "os regulamentos técnicos não devem conter 
disposições mais restritivas para o comércio do que o necessário para satisfazer objetivos 
legítimos, tendo em conta os riscos que adviriam da não realização desses objetivos", e 
precisando que a avaliação dos riscos se deve basear em "informações científicas"2.

Além disso, as disposições relativas à utilização de embalagens uniformizadas ("plain 
packaging"), que se caracterizam pela ausência de qualquer logótipo e identidade visual das 

                                               
1 Os membros que manifestaram a sua reserva são os seguintes: República Dominicana, Nicarágua, Indonésia, 
Maláui, Filipinas, Honduras, México, Cuba e Zâmbia. Por outro lado, a União recebeu o apoio de: Noruega, 
Austrália e Nova Zelândia.
2 As disposições mencionadas no documento da República Dominicana incluem, entre outros, a normalização 
das embalagens, a proibição de elementos descritivos, a proibição dos cigarros "slim", a generalização da 
embalagem uniformizada ("plain packaging") e a proibição dos ingredientes aromáticos.
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marcas, levantam numerosas interrogações quanto à sua compatibilidade jurídica com as 
disposições dos acordos sobre a propriedade intelectual e a proteção das marcas.  

Convém lembrar que alguns países terceiros já adotaram legislação muito rigorosa em matéria 
de embalagem, como a Austrália, que adotou recentemente uma lei que torna obrigatória a 
utilização de embalagens uniformizadas a fim de reduzir o consumo do tabaco, suprimindo a 
atratividade da embalagem e reforçando simultaneamente o impacto das advertências de 
saúde1.

No entanto, a Austrália é atualmente objeto de quatro recursos no órgão de resolução de 
litígios da OMC2. Entre as disposições mencionadas que seriam incompatíveis com as 
medidas adotadas pela Austrália, destaca-se o acordo TRIPS, nomeadamente o seu artigo 20.º 
que prevê que "a utilização de uma marca (…) não poderá ser entravada de forma 
injustificável por exigências especiais, como (…) a utilização de um modo que a torne menos 
suscetível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas".

Paralelamente a estes recursos junto da OMC, a indústria tabaqueira3 interpôs recentemente 
recursos no quadro dos mecanismos de arbitragem internacionais sobre a proteção dos 
investimentos contra as autoridades australianas – bem como contra o Uruguai, país que 
adotou igualmente medidas restritivas sobre a embalagem dos cigarros.

Embora o relator reconheça o interesse, por razões de saúde pública, de cobrir uma parte 
significativa do pacote com uma advertência de saúde, considera que poderia ser útil e 
adequado deixar às marcas a liberdade de utilizar a sua própria identidade visual no espaço 
restante. Além disso, a generalização do pacote sem logótipo nem identidade visual própria 
poderia aumentar o risco de contrafação, o que implicaria uma perda de receitas fiscais para 
os Estados e um aumento do consumo de produtos ainda mais perigosos, tratando-se de 
produtos contrafeitos.

Embora a proposta da Comissão não exija formalmente a utilização de embalagens 
uniformizadas, é relativamente vaga sobre a questão, autorizando por exemplo os 
Estados-Membros a estabelecerem disposições mais estritas sobre a aparência das 
embalagens. Além disso, introduz, no artigo 12.º, a proibição de utilizar elementos que 
"podem incluir mas não se limitam a textos, símbolos, designações, marcas, sinais figurativos 
ou não" – tudo o que constitui a identidade visual de uma marca.

O relator lembra no entanto que, no seu conjunto, considera a proposta da Comissão 
relativamente equilibrada. No que diz respeito aos pormenores da presente proposta, o relator 
prefere esperar conhecer as diferentes opiniões que se manifestem na Comissão do Comércio 
Internacional antes de formular outras recomendações.

                                               
1 "Tobacco Plain Packaging Act" (Lei relativa à embalagem uniformizada do tabaco), adotada pelo Parlamento 
australiano em 2011 e em vigor desde dezembro de 2012.
2 Recursos interpostos pela Ucrânia (março de 2012) Honduras (abril de 2012), República Dominicana (julho de 
2012) e Cuba (maio de 2013).
3 Nomeadamente a empresa Philip Morris.
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