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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

É hoje universalmente aceite que o consumo de tabaco encerra graves riscos para a saúde 
humana. A este respeito, é particularmente preocupante que a maioria dos fumadores se inicie 
antes dos 18 anos. Por conseguinte, importa que os jovens, em particular, sejam plenamente 
informados sobre a toxicidade e o risco de dependência inerente aos produtos do tabaco. Para 
os que já consomem produtos do tabaco, a promoção e o desenvolvimento de produtos menos 
nocivos e de produtos destinados a propiciar a cessação do tabagismo são essenciais.

Não há qualquer dúvida de que os esforços atinentes à redução do consumo do tabaco devem 
prosseguir tanto a nível nacional, como internacional. Não obstante, certas disposições da 
proposta da Comissão levantam questões importantes de natureza jurídica. Estas questões 
relacionam-se, designadamente, com a base jurídica escolhida pela Comissão, com direitos 
fundamentais como o direito à propriedade, e com o princípio da proporcionalidade.

A Comissão baseia a sua proposta no artigo 114.º, n.º 1, do TFUE. Esta disposição autoriza a 
aproximação das medidas destinadas a melhorar as condições de estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno. As medidas “devem efetivamente ter esse objeto, 
contribuindo para a eliminação de entraves à livre circulação de mercadorias ou à livre 
prestação de serviços ou ainda para a supressão de distorções da concorrência”.1 Todavia, 
algumas das medidas propostas pela Comissão não se destinam a melhorar as condições do 
mercado interno, mas visam exclusivamente a proteção da saúde pública.

Por exemplo, é difícil compreender de que modo a proposta de proibição (de facto) do mentol 
e de cigarros “slim” poderia melhorar o funcionamento do mercado interno. É um facto que 
até mesmo as proibições podem, em certas condições, ser consideradas medidas de 
harmonização, mas tal é apenas o caso “sempre que haja obstáculos às trocas comerciais ou 
seja verosímil que esses obstáculos surgirão no futuro".2 Atualmente, porém, nenhum 
Estado-Membro proibiu os cigarros “slim” ou mentol, não estando nenhum sequer a 
considerar essa hipótese. Assim sendo, a proibição não removerá, nem impedirá o surgimento 
de obstáculos às liberdades fundamentais.3

Como refletido nos considerandos da proposta da Comissão, as medidas visadas consistem, de 
facto, em alcançar um elevado nível de proteção da saúde. Receia-se que os cigarros de 
mentol e os cigarros “slim” possam atrair particularmente os jovens.4 Embora a proteção da 

                                               
1 Processo C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, ponto 60
2 Processo C-210/03, Swedish Match, pontos 30, 33.
3 Por outro lado, não é necessário proibir o mentol apenas porque outros aromas são proibidos. A proposta da 
Comissão faz referência a uma decisão do Órgão de Recurso da OMC, AB-2012-1, Estados Unidos – Measures 
Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes (Medidas que afetam a produção e venda de cigarros de 
cravo-da-índia) (DS406). Todavia, esta decisão apenas referia que os cigarros de mentol e de cravo-da-índia 
eram, nas circunstâncias específicas do processo, “produtos similares” e que não podiam ser tratados de modo 
diferenciado    O Órgão de Recurso da OMC não considerou que os EUA não podiam estabelecer uma distinção 
entre o aroma do mentol e outros aromas característicos, como os frutos e os rebuçados.
4 Cf., por exemplo, considerando 15: “Vários estudos indicam que os produtos do tabaco mentolados facilitam a 
inalação, bem como a iniciação ao tabagismo entre os jovens.” e considerando 23: “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.”



PE510.591v02-00 4/47 AD\940608PT.doc

PT

saúde se revista de importância extrema, cabe aos Estados-Membros e não à União Europeia 
adotar medidas nessa matéria. O artigo 168.º, n.º 5, do TFUE exclui explicitamente uma 
harmonização das medidas "que tenham por objetivo direto a proteção da saúde pública 
relativamente ao tabagismo". A Comissão apenas pode tomar por base um nível elevado de 
saúde pública nos termos do artigo 114.º, n.º 3, do TFUE, se preenchidas as condições do 
artigo 114.º, n.º 1, do TFUE.1 De outro modo, a União poderia contornar a clara repartição de 
competências resultante do artigo 168.º, n.º 5, do TFUE.

Algumas disposições da proposta da Comissão suscitam igualmente sérias dúvidas quanto à 
conformidade com os direitos fundamentais, como o direito à propriedade, o direito à 
liberdade de expressão e informação e o direito à liberdade de atividade comercial. Estes 
direitos estão consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (“a Carta”) 
e apenas podem ser restringidos, nos termos do artigo 52.º, n.º 1, da Carta, se essa restrição 
for necessária, corresponder efetivamente ao interesse geral e observar o princípio da 
proporcionalidade.

Algumas das medidas propostas, em particular no respeitante à embalagem, não cumprem 
estes requisitos. A título de exemplo, refira-se a proposta de aumento da dimensão para as 
advertências de saúde para 75 %, tanto na face dianteira, como na face traseira das 
embalagens (artigo 9.º, n.º, alínea c)). Tal reduziria seriamente o espaço disponível para as 
marcas e a descrição do produto. Na prática, nem sequer 25 % da face dianteira e da face 
traseira estariam disponíveis para as informações fornecidas pelo produtor, porquanto a 
legislação nacional requer a aposição de elementos adicionais, como selos fiscais e elementos 
de segurança.

Os direitos de propriedade intelectual, como as marcas, são explicitamente abrangidos pelo 
direito de propriedade no artigo 17.º da Carta. O TJUE considerou que as advertências nas 
embalagens individuais são admissíveis "numa proporção que deixa subsistir um espaço 
suficiente para que os fabricantes desses produtos aí possam apor outros elementos, em 
particular os relativos às suas marcas."2 Reduzir o espaço disponível na face dianteira e na 
face traseira para menos em 25% tornaria difícil distinguir suficientemente os produtos de um 
fabricante dos de outros fabricantes, privando, assim, as marcas de uma das suas funções 
principais. Por outro lado, as marcas não poderiam cumprir devidamente as suas outras 
funções, como a função publicitária. Tal também não seria conforme à lei constitucional 
nacional3, nem aos Tratados internacionais, como o Acordo TRIPS.4

                                               
1 Processo C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, ponto 62
2 Processo C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, ponto 132
3 Cf, por exemplo, o acórdão do Tribunal Constitucional Federal alemão, BVerGE 95, 173, ponto 70.
4 Cf., por exemplo, o artigo 8.º, n.º 1, e o artigo 20.º do Acordo TRIPS. Contrariamente ao que por vezes se 
afirma, a decisão do Supremo Tribunal Australiano, de 15 de Agosto de 2012, relativamente à compatibilidade 
entre as “regras da embalagem uniformizada” e a Constituição australiana de modo algum sugere que a 
uniformização da embalagem ou medidas semelhantes sejam conformes à legislação europeia. Nos termos da 
Secção 51 da Constituição australiana, uma lei viola a Constituição australiana se privar uma pessoa ou empresa 
da sua propriedade e conferir ao Governo australiano benefícios de propriedade. O requisito de uniformização 
das embalagens foi aceite, porquanto a Austrália não tinha “adquirido” a propriedade. Não obstante, o Tribunal 
concluiu que a uniformização das embalagens “priva”, de facto, os produtores de tabaco da sua propriedade. Nos 
termos do artigo 17.º da Carta e, por conseguinte, nos termos da legislação da UE, a “aquisição” de uma 
propriedade não é condição prévia para uma violação do direito de propriedade – a privação é suficiente. Por 
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Tendo em conta o impacto nos direitos de propriedade intelectual, é mais do que 
surpreendente que a Comissão nem sequer tenha considerado medidas menos restritivas, 
como advertências de saúde de menores dimensões. Tendo em conta a importância dos 
direitos de propriedade intelectual e os legítimos objetivos de saúde pública, propõe-se que as 
advertências de saúde abranjam 50 % da área externa da face dianteira e traseira da 
embalagem. Tal seria conforme à CQLAT, cuja implementação é um dos principais objetivos 
da proposta da Comissão. Nos termos do artigo 11.º, n.º 1, da CQLAT, as advertências de 
saúde que descrevem os efeitos nocivos do consumo de tabaco “devem abranger pelo menos 
50% das faces principais, mas não devem ser menos de 30% das duas faces principais”.

Outras medidas propostas pela Comissão relativamente ao tamanho e à aparência das 
embalagens individuais e à descrição do produto suscitam apreensões semelhantes no que 
respeita aos direitos fundamentais. Privam os produtores dos seus direitos de propriedade 
intelectual, reduzem a escolha do consumidor e não contribuem para um melhor 
funcionamento do mercado interno.

Ao proibir qualquer rotulagem que sugira que um determinado produto do tabaco é menos 
nocivo do que outros, a proposta cria um novo problema. O desenvolvimento e a promoção de 
meios menos nocivos de consumo de tabaco é essencial para ajudar os consumidores de 
tabaco a deixarem de fumar cigarros e afins. Importa que os produtores possam comunicar 
que um determinado produto é menos nocivo do que outros, se tal estiver cientificamente 
provado e se não induzir em erro. Esta não é a única medida proposta que dificultaria o acesso 
a produtos menos perigosos. O artigo 18.º da proposta proíbe os produtos que contêm nicotina 
(PCN), como os cigarros eletrónicos com um determinado teor em nicotina, se forem 
autorizados nos termos da Diretiva 2001/83/CE (Diretiva “Medicamentos”). É, porém, muito 
pouco claro se estes produtos (que são muito menos nocivos do que os produtos do tabaco) 
são sequer abrangidos pelo âmbito de aplicação da Diretiva “Medicamentos”.1 Para os 
produtos não abrangidos pela diretiva, tal constituiria efetivamente uma proibição. Proibir 
produtos que são menos nocivos do que os produtos do tabaco e que podem ser um meio para 
deixar de fumar não é certamente conforme aos objetivos de saúde pública da proposta.2

A concluir, a proposta da Comissão contém um grande número de disposições que delegam 
poderes na Comissão. Não obstante, nos termos do artigo 290.º do TFUE, a delegação de 
poderes apenas é possível no que se refere a elementos não essenciais da proposta legislativa.
Algumas das disposições propostas preveem atos delegados que não preenchem este requisito.

                                                                                                                                                  
conseguinte, a ter em conta o acórdão do Supremo Tribunal australiano, este pronuncia-se contra a 
admissibilidade de medidas similares nos termos do direito da UE.
1 Com base na jurisprudência estrita do TJEU, vários tribunais nacionais já consideraram que os cigarros 
eletrónicos não podem ser qualificados como “medicamento em relação à sua função” na aceção da Diretiva 
“Medicamentos”, cf., por exemplo, Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 24 de Abril de 2012, 16 L 
2043/11.
2 Por outro lado, o artigo 18.º carece de uma base jurídica válida, porquanto de nenhum modo contribui para 
melhorar as condições de estabelecimento e funcionamento do Mercado interno. De acordo com a Comissão, a 
disposição em causa permitirá que os PCN circulem livremente a nível transfronteiras, porquanto beneficiariam 
de um procedimento de reconhecimento mútuo nos termos da Diretiva “Medicamentos (Avaliação de Impacto, 
pág. 8). Porém, já é este o caso sem o artigo 18.º, porquanto os PCN considerados medicamento já são 
abrangidos pela Diretiva “Medicamentos”. O artigo 18.º tem exclusivamente por efeito proibir a colocação no 
Mercado de PCN não autorizados nos termos da Diretiva “Medicamentos”.
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Por exemplo, o artigo 2.º, n.º 19 conferiria à Comissão o poder de fixar o teor máximo de 
nicotina para os cigarros colocados no mercado em 0, proibindo, com efeito, os cigarros para 
sempre.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A dimensão do mercado interno dos 
produtos do tabaco e produtos afins, a 
tendência crescente dos fabricantes de 
produtos do tabaco para concentrarem a 
produção para toda a União apenas num 
pequeno número de instalações de 
produção nos Estados-Membros e o 
consequente aumento significativo do 
comércio transfronteiriço dos produtos do 
tabaco e produtos afins exigem uma ação 
legislativa a nível da União e não tanto a 
nível nacional, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno.

Suprimido

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns Estados-
Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 
determinados ingredientes.
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns Estados-
Membros, mas não noutros. Os Estados-
Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos aditivos 
integrados no filtro dos cigarros, bem como 
aos aditivos que dão cor ao fumo do 
tabaco.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 15
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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 
distintivo diferente do tabaco e de aromas 
tradicionais como o mentol, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo.

Alteração 5

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 

(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 é
autorizada. 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 
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assistir no processo de tomada de decisões.
A aplicação da presente diretiva não 
deveria discriminar entre variedades 
diferentes de tabaco.

presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(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» ou «biológico».

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros aplicam regras 
diferentes quanto ao número mínimo de 
cigarros por maço. Estas regras devem ser 
alinhadas por forma a assegurar a livre 
circulação dos produtos em causa.

Suprimido

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Deveriam ser desenvolvidos um 
sistema interoperável de localização e 
seguimento e um elemento de segurança 
comum. Durante um período inicial, 
apenas os cigarros e o tabaco de enrolar 
deveriam ser sujeitos ao sistema de 
localização e seguimento e às medidas 
relativas aos elementos de segurança. Os 
produtores de outros produtos do tabaco 
poderiam assim beneficiar das experiências 
entretanto adquiridas.

(27) Deveriam ser desenvolvidos um 
sistema interoperável de localização e 
seguimento. Durante um período inicial, 
apenas os cigarros e o tabaco de enrolar 
deveriam ser sujeitos ao sistema de 
localização e seguimento. Os produtores de 
outros produtos do tabaco poderiam assim 
beneficiar das experiências entretanto 
adquiridas.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta proibição.
A proibição da venda de tabaco para uso 
oral deveria ser mantida de modo a 
impedir a introdução no mercado interno 
de um produto criador de dependência, 
que tem efeitos nocivos para a saúde e é 
atrativo para os jovens. No que se refere a 
outros produtos do tabaco sem combustão 
que não são produzidos para o mercado de 
massa, considerou-se que seria suficiente 

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta proibição.
A manutenção da proibição dos produtos 
do tabaco para uso oral não deve todavia 
afetar produtos do tabaco para uso oral 
com tradição histórica que podem ser 
permitidos pelos Estados-Membros. No 
que se refere a outros produtos do tabaco 
sem combustão que não são produzidos 
para o mercado de massa, considerou-se 
que seria suficiente uma regulamentação 
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uma regulamentação rigorosa em matéria 
de rotulagem e ingredientes para conter a 
expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

rigorosa em matéria de rotulagem e 
ingredientes para conter a expansão do 
mercado para além da sua utilização 
tradicional.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem empenhar-se na aplicação efetiva 
do protocolo da CQLA para eliminar o 
comércio ilícito dos produtos do tabaco.
Devem ser envidados esforços para 
prevenir e reforçar o controlo do tráfico 
ilegal de produtos do tabaco 
manufaturados em países terceiros.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas 
com estes produtos têm um impacto 
negativo sobre o funcionamento do 
mercado interno, em particular tendo em 
consideração que estes produtos estão 
sujeitos a um importante volume vendas à 
distância transfronteiriças, 
inclusivamente através da Internet.

Suprimido
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Alteração 13

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 humano, 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 2001/83/CE se 
encontrarem preenchidas.

Suprimido

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 35
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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

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que os produtos que 
contêm nicotina não são vendidos a 
pessoas de idade inferior à exigida para a 
compra de produtos do tabaco ou 
produtos afins.

Alteração 16

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, 

(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. 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, 
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a atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria 
de armazenamento de dados celebrados 
com terceiros independentes, ao reexame 
de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que 
contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Alteração 17

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.

Suprimido
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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.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a 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. No que diz respeito às medidas já 
harmonizadas pela presente diretiva, 
como a rotulagem e prescrições de 
embalagem, aplica-se o procedimento 
previsto no artigo 114.º, n.º 8, do TFUE.
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Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(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; pode também 
significar um sistema de verificação 
física, de uma forma que respeite os 
requisitos nacionais, que confirme 
inequivocamente a idade do consumidor 
em situações que não a compra direta, por 
exemplo, através da utilização de 
distribuidores automáticos;

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A proibição do mentol não pode ter por base o artigo 114.º, n.º 1, do TFUE, dado que não 
remove, nem impede o surgimento de obstáculos ao funcionamento do mercado interno. Tem 
diretamente por objetivo proteger a saúde pública. Por conseguinte, recai no âmbito de 
aplicação do artigo 168.º, n.º 5, do TFUE e carece de uma base jurídica válida.



PE510.591v02-00 18/47 AD\940608PT.doc

PT

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 
consumidor;

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

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) “produto do tabaco de nocividade 
reduzida”, um produto do tabaco que, 
com base em evidência científica, pode 
comprovadamente reduzir os efeitos 
nocivos do fumo, independentemente 
deste produto se qualificar como um novo 
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produto do tabaco nos termos do artigo 
2.º, ponto 23.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

A fixação de teores máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono é um elemento 
essencial da diretiva proposta. Deve, por conseguinte, estar sujeita ao processo legislativo 
ordinário.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 

Suprimido
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dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Justificação

A fixação de teores máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono é um elemento 
essencial da diretiva proposta. Deve, por conseguinte, estar sujeita ao processo legislativo 
ordinário.

Alteração 26

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 um aroma distintivo, sem 
prejuízo do disposto no artigo 151.º do Ato 
de Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia, caso estudos científicos tenham 
comprovado inequivocamente que o 
aditivo em causa aumenta a toxicidade do 
produto ou facilita a dependência.

Justificação
O artigo 15.º prevê uma derrogação, por razões culturais, aplicável à Suécia no que diz 
respeito ao tabaco para uso oral.  O princípio supramencionado deve estender-se igualmente 
à regulamentação dos ingredientes, atendendo a que o tabaco para uso oral utilizado na 
Suécia é, em muitos casos, aromatizado.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem proibir a Os Estados-Membros não devem proibir a 
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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.

utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Não cabe à Comissão, mas, sim, ao legislador decidir se um produto do tabaco é abrangido 
pelo n.º 1 e se deve, por conseguinte, ser proibido.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 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.

Suprimido

Justificação

Esta decisão é um elemento essencial da proposta e cabe, por conseguinte, ao legislador.

Alteração 31

Proposta de diretiva

Artigo 6 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco, tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo, caso estudos 
científicos tenham comprovado que o 
aditivo em causa aumenta a toxicidade do 
produto ou facilita a dependência. Os 
filtros e as cápsulas não devem conter 
tabaco.
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Esta decisão é um elemento essencial da proposta e cabe, por conseguinte, ao legislador.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 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 
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.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar devem ser 
isentos das proibições previstas nos n.ºs 1 e 
5.
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Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 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.

Justificação

A prescrição de um tamanho mínimo para as advertências de saúde conduz efetivamente a 
um tamanho mínimo das embalagens. Tal reduz a escolha do consumidor e pode violar os 
direitos de propriedade intelectual. Tendo em conta a incerteza dos potenciais benefícios de 
um tamanho mínimo das embalagens, a medida não é conforme ao princípio da 
proporcionalidade.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Justificação

O Parlamento e o Conselho devem estar envolvidos na decisão. Um ato delegado produziria 
efeitos que não podem ser analisados pelo Parlamento e pelo Conselho, enquanto 
legisladores, aquando da adoção por parte da Comissão. A Comissão pode legislar através 
de atos delegados apenas sobre questões técnicas sem dificuldades, a fim de inverter os 
efeitos negativos produzidos no momento da adoção. Por conseguinte, o Parlamento e os 
Estados-Membros (através do Conselho) devem estar envolvidos a todo o momento no 
processo legislativo que tenha um impacto significativo sobre qualquer mercado.  

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.°1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Incluir informações para deixar de 
fumar, tais como números de telefone, 
endereços de correio eletrónico e/ou sítios 
Web concebidos para informar os 
consumidores sobre os programas de apoio 
disponíveis para os que pretendem deixar 
de fumar; essas plataformas, concebidas 
para informar os consumidores acerca 
dos programas disponíveis para aqueles 
que desejem parar de fumar, devem 
desempenhar um papel ativo na promoção 
do conhecimento sobre os graves efeitos 
do tabagismo entre as crianças e os 
jovens, enquanto os grupos mais em risco 
de se tornarem dependentes do tabaco;

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea c)

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;
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Justificação

Os requisitos relativos ao tamanho das advertências de saúde não podem conduzir a uma 
violação dos direitos de propriedade intelectual. O facto de, combinadas, as advertências de 
saúde abrangerem 50% da face dianteira e da face traseira é conforme às obrigações 
internacionais resultantes do Acordo TRIPS e da CQLAT.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 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 e ter a mesma 
orientação que qualquer outra informação 
que figure na embalagem;

Justificação

Este requisito, conjuntamente com o grande tamanho das advertências de saúde, não é uma 
limitação proporcional dos direitos de propriedade intelectual dos produtores.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

A prescrição de um tamanho mínimo para as advertências de saúde conduz efetivamente a 
um tamanho mínimo das embalagens. Tal reduz a escolha do consumidor e pode violar os 
direitos de propriedade intelectual. Tendo em conta a incerteza dos potenciais benefícios de 
um tamanho mínimo das embalagens, a medida não é conforme ao princípio da 
proporcionalidade.
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Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea g) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) altura: não inferior a 64 mm; Suprimido

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) largura: não inferior a 55 mm. Suprimido

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 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;

Suprimido

Justificação
O Parlamento e o Conselho devem estar envolvidos na decisão. Um ato delegado produziria 
efeitos que não podem ser analisados pelo Parlamento e pelo Conselho, enquanto 
legisladores, aquando da adoção por parte da Comissão. A Comissão pode legislar através 
de atos delegados apenas sobre questões técnicas sem dificuldades, a fim de inverter os 
efeitos negativos produzidos no momento da adoção. Por conseguinte, o Parlamento e os 
Estados-Membros (através do Conselho) devem estar envolvidos a todo o momento no 
processo legislativo que tenha um impacto significativo sobre qualquer mercado.  

Alteração 43

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

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

Suprimido

Justificação

Esta decisão é um elemento essencial da proposta e cabe, por conseguinte, ao legislador.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promova um produto do tabaco através 
de meios falsos, tendenciosos, enganadores 
ou suscetíveis de transmitir uma impressão 
errónea quanto às características, aos 
efeitos sobre a saúde, aos riscos ou às 
emissões do produto, sugerindo, em 
particular, para o efeito, que um 
determinado produto do tabaco é menos 
nocivo do que outros, a menos que dados 
científicos comprovem um risco para a 
saúde significativamente reduzido, ou tem 
efeitos revitalizadores, energéticos, 
terapêuticos, rejuvenescedores, naturais, 
orgânicos, ou outros efeitos positivos na 
saúde;

Justificação

A descrição do produto não pode induzir em erro.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Os clientes não devem ser privados de informação sobre o produto, desde que a mesma não 
induza em erro. Impedir que os produtores façam referência, por exemplo, a aromas suscita 
apreensão quanto ao direito à liberdade de expressão e ao direito de receber informação sem 
qualquer ingerência dos poderes públicos, como previsto no artigo 11.º, n.º 1, da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 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.

Suprimido

Justificação

A disposição relativa aos elementos e características proibidos poderá conduzir a incerteza 
jurídica e deve, por conseguinte, ser suprimida. O artigo 12.º, n.º 1, proporciona orientação 
suficiente, porquanto proíbe claramente qualquer descrição de produtos que induza em erro.
A proposta de proibição de facto dos cigarros com um diâmetro inferior a 7,5 mm carece de 
base jurídica e nem sequer foi sujeita a uma adequada avaliação de impacto por parte da 
Comissão. Além disso, esta medida violaria os direitos de propriedade intelectual dos 
produtores.
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Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O comprimento de um lado do bordo 
inferior de uma embalagem individual de
cigarros introduzida no mercado deve 
corresponder, pelo menos, ao dobro, dos 
seus lados adjacentes.   Uma embalagem 
individual de qualquer outro tabaco de 
fumar deve ser embalada numa lata
combinada paralelepipédica ou cilíndrica 
ou numa embalagem em forma de bolsa, 
ou seja, num maço retangular com uma 
aba que cobre a abertura e deve conter, 
pelo menos, 40 g de tabaco.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 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 

Suprimido
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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.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir
que todas as embalagens individuais de
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 

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

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

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Esta disposição deve ser ajustada ao Protocolo destinado a eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco, da OMS e da CQLAT.

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) A data de expedição, o destino da 
expedição, o ponto de partida e o 
destinatário;

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 

j) A identidade de qualquer comprador 
subsequente;
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venda a retalho;

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

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

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento do primeiro cliente 
não associado com o fabricante;

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao primeiro 
cliente (comprador), 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.

Justificação

Atualmente, todos os cigarros genuínos na UE são já rastreados pelos grandes fabricantes, 
com base em acordos concluídos com a Comissão e com cada Estado-Membro. É impossível 
rastrear os cigarros a todo o momento e conhecer a rota de abastecimento prevista após a 
primeira venda, razão pela qual tal não está previsto no Protocolo da CQLA da OMS. A 
descrição do elemento da segurança deve centrar-se na fiabilidade e não na dimensão, na 
cor ou noutras características.  Os hologramas, por exemplo, não oferecem segurança 
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(podem ser facilmente falsificados e criar a ilusão de autenticidade).

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao primeiro cliente não associado com o
fabricante, o equipamento necessário que 
permita o registo dos produtos do tabaco 
adquiridos, vendidos ao primeiro cliente 
não associado com o fabricante, 
armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 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, 

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

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

Justificação

Atualmente, todos os cigarros genuínos na UE são já rastreados pelos grandes fabricantes, 
com base em acordos concluídos com a Comissão e com cada Estado-Membro. É impossível 
rastrear os cigarros a todo o momento e conhecer a rota de abastecimento prevista após a 
primeira venda, razão pela qual tal não está previsto no Protocolo da CQLA da OMS. A 
descrição do elemento da segurança deve centrar-se na fiabilidade e não na dimensão, na 
cor ou noutras características.  Os hologramas, por exemplo, não oferecem segurança 
(podem ser facilmente falsificados e criar a ilusão de autenticidade).

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 

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

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

Justificação

Atualmente, todos os cigarros genuínos na UE são já rastreados pelos grandes fabricantes, 
com base em acordos concluídos com a Comissão e com cada Estado-Membro. É impossível 
rastrear os cigarros a todo o momento e conhecer a rota de abastecimento prevista após a 
primeira venda, razão pela qual tal não está previsto no Protocolo da CQLA da OMS. A 
descrição do elemento da segurança deve centrar-se na fiabilidade e não na dimensão, na 
cor ou noutras características.  Os hologramas, por exemplo, não oferecem segurança 
(podem ser facilmente falsificados e criar a ilusão de autenticidade).

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 1
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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.

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. Contudo, esta 
proibição não deve afetar produtos do 
tabaco para uso oral historicamente 
tradicionais, que podem ser autorizados 
por Estados-Membros a título individual, 
por razões culturais ou históricas.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos da comercialização de 
produtos do tabaco de nocividade 
reduzida, os Estados-Membros deverão 
introduzir um sistema de autorização e 
cobrar uma taxa proporcionada. Deverão 
ainda especificar as normas para efeitos 
de avaliação científica do risco e a 
natureza da evidência que deve ser 
apresentada, incluindo, embora não só, a 
informação clínica e não-clínica e outros 
estudos disponíveis sobre a forma como os 
consumidores usam e percecionam o 
produto. Os Estados-Membros poderão 
divergir dos requisitos definidos pela 
presente diretiva no que diz respeito a 
produtos autorizados de nocividade 
reduzida, a fim de refletir a sua natureza 
de menor nocividade.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos s4ejam abrangidos pela definição 
de produto do tabaco sem combustão 
constante do artigo 2.º, ponto 29, ou de 
tabaco para fumar constante do artigo 2.º, 
ponto 33.

3. A menos que autorizados em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do 
presente artigo, os novos produtos do 
tabaco colocados no mercado devem 
respeitar os requisitos estabelecidos na 
presente diretiva. As disposições aplicáveis 
variam conforme os produtos s4ejam 
abrangidos pela definição de produto do 
tabaco sem combustão constante do artigo 
2.º, ponto 29, ou de tabaco para fumar 
constante do artigo 2.º, ponto 33.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou
b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou
c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior,
em média, a 4 ng de nicotina por ml.

1-A. A presente diretiva não se aplica aos 
produtos com nicotina autorizados nos 
termos da Diretiva 2001/83/CE.
1-B. Os produtos que contêm nicotina não 
abrangidos pelo n.º 1 podem ser colocados 
no mercado se estiverem em 
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conformidade com a presente diretiva.
1-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos que contêm 
nicotina cumprem a legislação da União 
Europeia em vigor relativa à proteção e
segurança dos consumidores, bem como 
outra legislação pertinente.
1-D. O mais tardar 12 meses após a 
entrada em vigor da presente diretiva, 
cada Estado-Membro fornece à Comissão 
um relatório acerca das medidas que 
tomou no sentido de aplicar e fazer 
cumprir a legislação estabelecida no 
[novo] anexo IV, na medida em que se 
aplica a produtos que contêm nicotina, 
bem como sobre a eficácia dessas 
medidas.
1-E. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos que contêm 
nicotina não são vendidos a pessoas com 
idade inferior à legalmente exigida a nível 
nacional para a compra de produtos do 
tabaco.

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

2. Até 1 de abril de 2017, a Comissão 
realiza um estudo sobre os produtos que 
contêm nicotina, em parceria com as 
partes interessadas relevantes e os 
Estados-Membros. Este estudo deve 
analisar a necessidade de haver legislação 
específica relativamente aos produtos que 
contêm nicotina.

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

3. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina que não sejam abrangidos 
pela Diretiva 2001/83/CE devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Este produto contém nicotina, que cria 
dependência e pode prejudicar a sua saúde.

4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:
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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.
5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com
o artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 3 e 4,
tendo em conta a evolução científica e do 
mercado e para adotar e adaptar a 
posição, o formato,
a configuração, a conceção e a 
alternância das advertências de saúde.

Justificação

Esta disposição torna obrigatória uma autorização de colocação no mercado, se for feita 
uma alegação de saúde utilizando estritamente a diretiva de definição de medicamento:
«apresentados como possuindo propriedades curativas ou preventivas relativas a doenças» é 
uma citação da primeira parte da definição de medicamento  da diretiva 2001/83/CE, artigo 
1.º, n.º 2, alínea a).

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 4.º, n.ºs 3 e 
4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, no artigo 8.º,
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.ºs

3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.ºs 2   e 5, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações:  inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

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

Justificação

Algumas das disposições relativas aos atos delegados previstos na proposta da Comissão não 
preenchem os requisitos do artigo 290.º do TFUE.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 4.º, n.ºs 3 e 
4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.ºs 
3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.ºs 2 e 5, pode ser revogada em qualquer
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí precisada.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, no artigo 4.º, n.º 4, no 
artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 11.º, n.º 3, e no artigo 14.º, n.º 9, 
pode ser revogada em qualquer momento
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí precisada.
A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.
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A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar dois anos após a data 
fixada no artigo 25.º, n.º 1, a Comissão 
deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões sobre as 
consequências económicas e sociais da 
aplicação da presente diretiva.
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Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.° 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.

Suprimido

Justificação

O procedimento previsto no artigo 24.º, n.º 2, do TFUE não está em conformidade com o 
TFUE. O procedimento previsto pela Comissão corresponde ao previsto nos n.°s 5 e 6 do 
artigo 114.°, que só é explicitamente aplicável às medidas relativas à proteção do meio 
ambiente ou do ambiente de trabalho.
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Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, até [Serviço das Publicações: inserir 
data exata: entrada em vigor + 36 meses], 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.° 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;

Alteração 74

Proposta de diretiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Os Estados-Membros devem aplicar o conjunto de regulamentos existentes no domínio da 
segurança e dos consumidores a produtos que contêm nicotina. A exigência de apresentação 
de um relatório significa que é feita uma abordagem mais sistemática e irá fornecer dados 
para uma avaliação da Comissão a concluir até abril de 2017.
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