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Alteração 247
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objetivo a
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes:

A presente diretiva tem por objetivo, a 
longo prazo, pôr termo à utilização dos 
produtos do tabaco e, a curto prazo, 
reduzir essa utilização através da
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes:

Or. fi

Alteração 248
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

(b) À rotulagem e embalagem de produtos 
do tabaco, incluindo as advertências de 
saúde a figurar nas embalagens individuais 
de produtos do tabaco e qualquer 
embalagem exterior, bem como aos 
elementos de rastreabilidade e de
segurança destinados a garantir a 
conformidade com a presente diretiva;

(b) À rotulagem e embalagem de produtos 
do tabaco, incluindo as advertências de 
saúde a figurar nas embalagens individuais 
de produtos do tabaco e qualquer 
embalagem exterior, bem como aos 
elementos de segurança destinados a 
garantir a conformidade com a presente 
diretiva;

Or. de

Alteração 249
Morten Messerschmidt

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



PE510.713v01-00 4/65 AM\935756PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(c) À proibição de colocar no mercado 
tabaco para uso oral;

Suprimido

Or. en

Alteração 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

(c) À proibição de colocar no mercado 
tabaco para uso oral;

Suprimido

Or. en

Alteração 251
Martina Anderson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de impacto da Comissão Europeia, as vendas na internet 
transfronteiriças de produtos do tabaco facilitam a especulação dos preços mais baixos, 
apoiam o comércio ilícito e são principalmente utilizadas por retalhistas da Internet para 
explorar os benefícios das diferenças dos vários regimes fiscais dos Estados-Membros, pondo 
em causa os seus esforços para dissuadir as pessoas de fumar através de uma tributação 
elevada.
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Alteração 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

As vendas à distância, em particular pela Internet, num mesmo Estado-Membro podem ter as 
mesmas consequências sanitárias graves que uma venda transfronteiriça.

Alteração 253
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 254
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) À interdição das vendas à distância 
transfronteiriças de produtos do tabaco;
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Or. fi

Alteração 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

(Ver alterações ao artigo 16.º.)

Alteração 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

(f) À colocação no mercado e à rotulagem 
de certos produtos relacionados com 
produtos do tabaco, nomeadamente 
produtos que contêm nicotina e produtos à 
base de plantas para fumar;

(f) À colocação no mercado e à rotulagem 
de certos produtos relacionados com 
produtos do tabaco, nomeadamente 
produtos que contêm nicotina, tais como
cigarros eletrónicos, e produtos à base de 
plantas para fumar;

Or. en

Justificação

Em virtude do aumento da comercialização de cigarros eletrónicos e dos seus ingredientes, 
incluindo nicotina, estes devem ser incluídos nas disposições de uma diretiva relativa a esses 
produtos.

Alteração 257
Frédérique Ries

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



AM\935756PT.doc 7/65 PE510.713v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(f) À colocação no mercado e à rotulagem 
de certos produtos relacionados com 
produtos do tabaco, nomeadamente 
produtos que contêm nicotina e produtos à 
base de plantas para fumar;

(f) À colocação no mercado e à rotulagem 
de certos produtos relacionados com 
produtos do tabaco, nomeadamente 
produtos sem tabaco que contêm nicotina e 
produtos à base de plantas para fumar;

Or. fr

Alteração 258
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

para facilitar o funcionamento do mercado 
interno dos produtos do tabaco e produtos 
relacionados, tendo por base um elevado 
nível de proteção da saúde.

a fim de honrar os compromissos 
assumidos no âmbito da 
Convenção-Quadro da OMS para a Luta 
Antitabaco, tendo em consideração a 
futura investigação no domínio da saúde 
a ser desenvolvida ao abrigo do programa 
Horizonte 2020 para enfrentar as 
consequências do consumo de tabaco 
para a saúde, e de facilitar o 
funcionamento do mercado interno dos 
produtos do tabaco e produtos 
relacionados, tendo por base um elevado 
nível de proteção da saúde, especialmente 
para os jovens.

Or. en

Alteração 259
Frédérique Ries

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

para facilitar o funcionamento do mercado 
interno dos produtos do tabaco e produtos 
relacionados, tendo por base um elevado 
nível de proteção da saúde.

para facilitar o funcionamento do mercado 
interno dos produtos do tabaco e produtos 
sem tabaco relacionados, tendo por base 
um elevado nível de proteção da saúde, em 
particular para os jovens.
A presente diretiva visa igualmente 
manter o público informado sobre os 
efeitos nefastos para os fumadores sem 
rejeitar, de facto, as políticas de redução 
dos riscos, que consistem em encorajar os 
fumadores a preferir produtos que 
acarretem menos riscos.

Or. fr

Justificação

O fracasso das políticas de prevenção do tabagismo em vários Estados-Membros faz com que 
seja necessário implementar, incluindo na presente legislação europeia, medidas de redução 
dos riscos que consistam em encorajar os fumadores a preferir produtos que acarretem 
menos riscos. É aliás a aposta de futuro lançada pela Comissão no artigo 17.º, que visa os 
novos tipos de produtos do tabaco.

Alteração 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

para facilitar o funcionamento do mercado 
interno dos produtos do tabaco e produtos 
relacionados, tendo por base um elevado 
nível de proteção da saúde.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 261
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «aditivo», uma substância contida 
num produto do tabaco, na sua 
embalagem individual ou qualquer 
embalagem exterior, à exceção de folhas 
de tabaco e outras partes naturais ou não 
transformadas da planta do tabaco;

Suprimido

Or. de

Justificação

Destina-se a manter a coerência com a alteração da definição de «ingrediente» (18).

Alteração 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «aditivo», uma substância contida 
num produto do tabaco, na sua 
embalagem individual ou qualquer 
embalagem exterior, à exceção de folhas 
de tabaco e outras partes naturais ou não 
transformadas da planta do tabaco;

Suprimido

Or. it

Justificação

Não se afigura adequado procurar regulamentar nesta diretiva as substâncias que não se 
transferem da embalagem para o produto acabado.
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Alteração 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «aditivo», uma substância contida num 
produto do tabaco, na sua embalagem 
individual ou qualquer embalagem 
exterior, à exceção de folhas de tabaco e 
outras partes naturais ou não transformadas 
da planta do tabaco;

(2) «aditivo», uma substância utilizada no 
fabrico de um produto do tabaco, 
incluindo os seus componentes, como 
papel, filtro, tintas, cápsulas, adesivos
embalagem e embalagem exterior, e que 
esteja presente, mesmo que de forma 
alterada, no produto final, à exceção de 
folhas de tabaco e outras partes naturais ou 
não transformadas da planta do tabaco;

Or. de

Alteração 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «aditivo», uma substância contida num 
produto do tabaco, na sua embalagem 
individual ou qualquer embalagem 
exterior, à exceção de folhas de tabaco e 
outras partes naturais ou não transformadas 
da planta do tabaco;

(2) «aditivo», uma substância contida num 
produto do tabaco à exceção de folhas de 
tabaco e outras partes naturais ou não 
transformadas da planta do tabaco e 
destinado a estar presente no produto 
acabado;

Or. en

Justificação

A inclusão da embalagem e da rotulagem na definição de aditivos introduz obrigações para 
os distribuidores não abrangidos pelo âmbito de aplicação da diretiva (tais como tintas, 
papel, cartão, etc.) que, por essa razão, foram excluídos das discussões ocorridas durante o 
processo de adoção da Diretiva 2001/37/CE.
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Alteração 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

As vendas à distância transfronteiriças colocariam em risco a segurança dos consumidores, 
sobretudo dos menores, favorecendo igualmente o mercado ilícito.

Alteração 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

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

Suprimido

Or. it

(Ver alterações ao artigo 16.º.)

Alteração 268
Erik Bánki

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

O termo «aroma distintivo» é subjetivo. O objetivo da proposta deve ser cumprido com uma 
lista exaustiva de aromas, permitindo que o mentol seja utilizado em produtos do tabaco.

Alteração 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4
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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;

Suprimido

Or. pl

Alteração 270
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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;

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aroma e sabor distintivo tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
segmento importante do mercado de produtos do tabaco) em alguns Estados-Membros da 
UE. Noutros, a sua popularidade é muito pouco relevante ou, em alguns casos, inexistente. 
Por conseguinte, as soluções sugeridas pela Comissão afetarão de forma mais significativa 
os mercados dos países em que os cigarros aromatizados são populares, mas não terão 
qualquer impacto nos mercados dos outros Estados-Membros. Uma vez que é 
desproporcionada, essa medida deve ser suprimida.
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Alteração 271
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo doce, a fruta ou a rebuçado, que 
não seja tabaco, resultante de um 
aromatizante ou de uma combinação de 
aromatizantes, constatável durante a 
utilização prevista do produto do tabaco. 
Na aceção desta definição, parte-se do 
princípio de que o tabaco e o mentol não 
têm sabor, doce, a fruta ou a rebuçado.

Or. de

Justificação

A fim de garantir a funcionalidade do mercado, os fabricantes de tabaco devem ter a 
possibilidade de competir com os seus congéneres, desenvolvendo novos produtos e 
marcando a diferença em relação à concorrência, numa competição leal pela livre escolha 
dos consumidores.

Alteração 272
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos, constatável antes ou durante a 
utilização prevista do produto do tabaco;

Or. de
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Alteração 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 predominante não relacionado 
com o tabaco», um aroma ou sabor 
explícito e distintivo que não seja tabaco 
ou mentol, resultante de um aditivo ou de 
uma combinação de aditivos evidente 
durante a utilização prevista do produto do 
tabaco;

Or. en

Justificação

Os termos utilizados não são precisos e podem, por conseguinte, estar sujeitos a uma 
interpretação subjetiva. No que respeita ao mentol, estes produtos são consumidos 
principalmente por consumidores adultos, não por menores, estando fora do âmbito dos 
objetivos da presente diretiva. Além disso, a proibição do mentol poderia levar a que os 
consumidores recorressem ao comércio ilícito para obter estes produtos, com o consequente 
impacto negativo no consumo legal e, por conseguinte, no cultivo de tabaco que esta procura 
requer.

Alteração 274
Marian-Jean Marinescu

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 

(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, ervas aromáticas, rebuçados ou 
baunilha, constatável antes ou durante a 
utilização prevista do produto do tabaco;
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produto do tabaco;

Or. en

Alteração 275
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É preferível não mencionar aromas específicos, uma vez que não se trata de uma lista 
exaustiva. Além disso, a baunilha pode ser incluída na categoria das especiarias. Quanto ao 
mentol, dado o seu impacto no consumo, nomeadamente entre as raparigas e as mulheres 
jovens, é merecedor de uma atenção especial e de uma definição específica.

Alteração 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

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 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos, constatável antes ou durante a 
utilização prevista do produto do tabaco;

Or. en

Alteração 278
Jutta Haug

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 

(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 
ou rebuçados, constatável antes ou durante 
a utilização prevista do produto do tabaco;
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prevista do produto do tabaco;

Or. en

Alteração 279
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 2 –parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou 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;

Or. de

Alteração 280
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou 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;

Or. pt
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Alteração 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não se comprovaram os efeitos do mentol relativamente ao comportamento dos jovens, pelo 
que não deve ser integrado na presente diretiva como um aroma distintivo, mas sim como um 
cigarro convencional. O objetivo da proibição é impedir que os jovens comecem a fumar, 
algo que não foi provado com o mentol.

Alteração 282
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco e 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;

Or. en
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Justificação

A colocação no mercado de produtos mentolados está em conformidade com a abordagem 
dos Estados Unidos seguida pela proposta e elimina um risco significativo de comércio ilícito 
em países onde a percentagem de produtos mentolados é elevada.

Alteração 283
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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», 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;

Or. en

Justificação

A presente diretiva deve abranger aromas em geral e não apenas aromas distintivos.

Alteração 284
Milan Cabrnoch

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, 

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

se limitando a, fruta, especiarias, ervas 
aromáticas, álcool, rebuçados ou baunilha, 
constatável antes ou durante a utilização 
prevista do produto do tabaco; 

Or. cs

Alteração 285
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) «aroma mentolado», aroma 
característico à base de mentol presente 
num número significativo de cigarros 
fabricados, percetível a cada inalação de 
fumo numa taxa superior a 0,3 %.

Or. fr

Justificação

É necessária uma definição especial sobre o aroma a mentol, uma vez que o mentol é um 
aditivo importante do tabaco, mais ainda por ser o único que é explicitamente declarado ao 
consumidor.

Alteração 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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

Or. en
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Alteração 287
Holger Krahmer

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

Or. de

Justificação

Uma cigarrilha é apenas um dos vários tipos de charuto, pelo que se torna desnecessária
uma definição separada.

Alteração 288
Timothy Kirkhope

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

Or. en

Alteração 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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) «cigarrilha», um tipo de charuto 
pequeno e fino;
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8 mm;

Or. de

Alteração 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) «cigarrilha», um rolo de tabaco 
consumido através de um processo de 
combustão e definido no artigo 4.º da 
Diretiva 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.

Or. es

Justificação

A definição de «cigarrilha» que a proposta de diretiva prevê é incoerente com a definição 
constante na legislação em vigor desde 2011 na UE, nos termos da Diretiva 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 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os cigarros eletrónicos são produtos 
de consumo elétricos, em que o fumador 
inala uma solução líquida vaporizada que 
contém nicotina, propilenoglicol e 
glicerina, entre outras substâncias que 
permitem ao utilizador simular o ato de 
fumar



PE510.713v01-00 24/65 AM\935756PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Os cigarros eletrónicos são principalmente utilizados por fumadores, ex-fumadores e 
fumadores que querem deixar de fumar. São menos poluentes e tóxicos do que os cigarros 
tradicionais. Não obstante, os cigarros eletrónicos libertam nicotina e, eventualmente, outras 
substâncias perigosas quando inalados.

Alteração 292
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(11) «vendas à distância transfronteiriças», 
um serviço de vendas à distância no qual,
na altura em que encomenda o produto, o 
consumidor se encontra num 
Estado-Membro que não o 
Estado-Membro ou o país terceiro em que 
está estabelecido o local de venda a 
retalho; considera-se que um local de 
venda a retalho está estabelecido num 
Estado-Membro:

(11) «vendas à distância transfronteiriças», 
um serviço de vendas à distância no qual o 
consumidor final encomenda a entrega do 
produto num Estado que não o Estado em 
que está estabelecido o local de venda a 
retalho; considera-se que um local de 
venda a retalho está estabelecido num 
Estado-Membro:

Or. cs

Alteração 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(11) «vendas à distância transfronteiriças», 
um serviço de vendas à distância no qual, 
na altura em que encomenda o produto, o 
consumidor se encontra num 
Estado-Membro que não o Estado-Membro 
ou o país terceiro em que está estabelecido 

(11) «vendas à distância transfronteiriças», 
um serviço de vendas à distância no qual, 
na altura em que encomenda o produto, o 
consumidor se encontra num 
Estado-Membro que não o Estado-Membro 
ou o país terceiro em que está estabelecido 
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o local de venda a retalho; considera-se 
que um local de venda a retalho está 
estabelecido num Estado-Membro:

o local de venda a retalho;

Or. it

(Ver alterações ao artigo 16.º.)

Alteração 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de uma pessoa singular - se o 
seu local de atividade comercial se situar 
naquele Estado-Membro;

Suprimido

Or. it

(Ver alterações ao artigo 16.º.)

Alteração 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) nos restantes casos - se a sua sede 
social, a sua administração central ou o 
seu local de atividade comercial, 
incluindo uma sucursal, agência ou 
qualquer outro estabelecimento, se situar 
naquele Estado-Membro;

Suprimido

Or. it

(Ver alterações ao artigo 16.º.)
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Alteração 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os fabricantes de cigarros 
eletrónicos devem disponibilizar 
informações exaustivas sobre os vários 
ingredientes do seu produto, os efeitos da 
vaporização de nicotina, bem como 
quaisquer outros impactos para a saúde 
humana resultantes da inalação de 
substâncias potencialmente cancerígenas.

Or. en

Justificação

Deve ser disponibilizada informação clara e uma avaliação do impacto para a saúde dos 
ingredientes e das substâncias contidas nos cigarros eletrónicos para que os 
Estados-Membros e a Comissão possam aplicar a função de regulamentação adequada.

Alteração 297
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aroma e sabor distintivo tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
segmento importante do mercado de produtos do tabaco) nalguns Estados-Membros da UE. 
Noutros, a sua popularidade é muito pouco relevante ou, em alguns casos, inexistente. Por 
isso, as soluções sugeridas pela Comissão afetarão de forma mais significativa os mercados 
dos países em que os cigarros aromatizados são populares, mas não terão qualquer impacto 
nos mercados dos outros Estados-Membros. Uma vez que é desproporcionada, essa medida 
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deve ser suprimida.

Alteração 298
Holger Krahmer

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 ingrediente que 
transmite aroma e/ou sabor;

Or. de

Justificação

Adaptação da proposta à supressão da definição de «aditivo» (2).

Alteração 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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;

Or. es

Justificação

Os cigarros de mentol são muito consumidos em vários países europeus, mas especialmente 
por pessoas mais velhas e não por jovens. A proibição do mentol poderia levar os 
consumidores a recorrer ao mercado «negro» para adquirir o produto. Por outro lado, em 
certos países com políticas muito restritivas sobre o consumo de tabaco, como os Estados 
Unidos, o mentol não é proibido.

Alteração 300
Renate Sommer
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

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;

Suprimido

Or. de

Justificação

A definição de «ingrediente» consta já do artigo 2.º da Diretiva 2001/37/CE.

Alteração 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

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», um aditivo, bem como
tabaco.

Or. de

Alteração 302
Holger Krahmer

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 substância 
excluindo as folhas e outras partes 
naturais, transformadas ou não 
transformadas, da planta do tabaco, 
utilizada no fabrico ou na preparação de 
um produto de tabaco, incluindo papel, 
filtro, tintas, cápsulas e adesivos, e que 
esteja presente, mesmo que de forma 
alterada, num produto do tabaco acabado;

Or. de

Justificação

A definição de ingredientes ultrapassa em muito a definição constante das Orientações 
Parciais da CQLA, que prevê a inclusão de quaisquer substâncias deliberadamente 
acrescentadas ao produto durante o processo de fabrico.

Alteração 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

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 substância 
utilizada no fabrico ou preparação de um 
produto do tabaco ou de qualquer 
componente de um produto do tabaco 
(incluindo papel, filtro, tintas, cápsulas e 
adesivos) e que ainda esteja presente num 
produto do tabaco acabado;

Or. it

Justificação

De acordo com o conteúdo da diretiva sobre os produtos do tabaco atualmente em vigor, a 
definição de ingrediente não deve incluir a folha do tabaco, os resíduos de agentes de 
proteção das culturas ou o maço, mas sim as substâncias, que não o tabaco, presentes no 
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produto acabado.

Alteração 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

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», um aditivo, bem como 
qualquer substância presente num produto 
do tabaco acabado, incluindo papel, filtro, 
tintas, cápsulas e adesivos;

Or. en

Justificação

As folhas de tabaco não devem ser consideradas um ingrediente, já que constituem o próprio 
produto e não uma parte acrescentada, como referido no artigo 2.º da Diretiva 2001/37/CE 
em vigor.

Alteração 305
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

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», um aditivo, bem como 
qualquer substância presente num produto 
do tabaco acabado, incluindo papel, filtro, 
tintas, cápsulas e adesivos; 



AM\935756PT.doc 31/65 PE510.713v01-00

PT

Or. cs

Alteração 306
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18

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

Or. es

Alteração 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

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», um aditivo e qualquer 
substância presente num produto do tabaco 
acabado, incluindo papel, filtro, tintas, 
cápsulas e adesivos;

Or. it

Justificação

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia no que respeita à revisão da Diretiva 
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2001/110/CE relativa ao mel, é importante distinguir entre «ingrediente» e «constituinte 
natural» de um produto. Como tal, o tabaco deve ser considerado como elemento constituinte 
dos produtos do tabaco.

Alteração 308
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) «tabaco reconstituído», resultado 
do fortalecimento de diferentes partes da 
planta do tabaco através da debulha e do 
fabrico de produtos do tabaco, utilizados 
como folhas ou fios individuais como 
componente da mistura de tabaco para 
cigarros e outros produtos do tabaco;

Or. en

Justificação

A diretiva apresenta um sem-número de definições. Afigura-se necessário aditar uma 
definição sobre «tabaco reconstituído» para melhorar o conhecimento dos cidadãos 
relativamente a esta rotulagem.

Alteração 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) «tabaco», folhas e outras partes, 
transformadas ou não transformadas, da 
planta do tabaco, incluindo tabaco 
expandido e reconstituído;

Or. de



AM\935756PT.doc 33/65 PE510.713v01-00

PT

Alteração 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) «elemento constituinte natural», 
tabaco (folhas e outras partes naturais, 
transformadas ou não transformadas, da 
planta do tabaco, incluindo tabaco 
expandido e reconstituído);

Or. it

(Ver alteração ao artigo 2.º, n.º 18)

Alteração 311
Sergej Kozlík

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

Or. en

Alteração 312
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19
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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

Or. en

Alteração 313
Milan Cabrnoch

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

Or. cs

Alteração 314
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Não faz muito sentido comunicar um nível máximo das emissões máximas igual a 0. Além 
disso, nem todas as substâncias são medidas em gramas.
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Alteração 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Ao estabelecer teores máximos incluindo o valor zero, pode discriminar-se algumas das 
variedades de folhas de tabaco cultivadas e, por conseguinte, alguns agricultores, podendo 
conduzir a uma possível proibição de categorias de produtos completas. Esta situação 
conduziria a potenciais conflitos com acordos de comércio internacionais assinados pela UE 
ou pelos seus Estados-Membros com países terceiros.

Alteração 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) «nível máximo», o conteúdo máximo 
de uma substância num produto do tabaco, 
medido em gramas;

Or. it

Justificação

Ao considerar um teor máximo de emissões «incluindo 0», correr-se-ia o risco de englobar 
todos os produtos do tabaco atualmente presentes no mercado.
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Alteração 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 318
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «produto que contém nicotina», um 
produto utilizável pelos consumidores por 
inalação, ingestão ou de outro modo e ao 
qual é adicionada nicotina durante o 
processo de fabrico ou ao qual a nicotina 
é administrada pelo próprio utilizador 
antes ou durante o consumo;

(22) «produto que contém nicotina», um 
produto utilizável pelos consumidores por 
inalação, ingestão ou de outro modo, que 
não contém tabaco nem constitui um 
medicamento na aceção da Diretiva 
2001/83/CE;

Or. de

Alteração 319
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) «novo produto do tabaco», um 
produto do tabaco, à exceção dos cigarros, 
tabaco de enrolar, tabaco para cachimbo, 
tabaco para cachimbo de água (narguilé), 
charuto, cigarrilha, tabaco de mascar, 
rapé ou tabaco para uso oral, colocado no 
mercado após a entrada em vigor da 
presente diretiva;

(23) «produto do tabaco de risco 
reduzido», um produto do tabaco que foi 
desenvolvido ou é comercializado como 
produto de risco reduzido ou que os 
fabricantes garantam ser menos nocivo;

Or. de

Alteração 320
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

(23) «novo produto do tabaco», um 
produto do tabaco, à exceção dos cigarros, 
tabaco de enrolar, tabaco para cachimbo, 
tabaco para narguilé (cachimbo de água), 
charuto, cigarrilha, tabaco de mascar, 
rapé ou tabaco para uso oral, colocado no 
mercado após a entrada em vigor da 
presente diretiva;

(23) «produto do tabaco de risco 
reduzido», um produto do tabaco que é 
colocado no mercado como sendo 
suscetível de reduzir o risco de doenças 
associadas ao consumo de produtos do 
tabaco convencionais.

Or. it

Alteração 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

(23) «novo produto do tabaco»: um (Não se aplica à versão portuguesa.)
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produto do tabaco, à exceção dos cigarros, 
tabaco de enrolar, tabaco para cachimbo, 
tabaco para narguilé (cachimbo de água), 
charuto, cigarrilha, tabaco de mascar, rapé 
ou tabaco para uso oral, colocado no 
mercado após a entrada em vigor da 
presente diretiva;

Or. it

Justificação

Alteração linguística. É possível e recomendável traduzir em italiano o termo inglês 
«water-pipe tobacco».

Alteração 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta de diretiva
Artigo 2.º – parágrafo 1 – ponto 23 – subalínea i) (novo)

Texto da Comissão Alteração

i) «produto do tabaco de risco reduzido», 
um novo produto do tabaco com efeitos 
limitados sobre a saúde, os quais devem 
ser demonstrados com provas científicas;

Or. it

Justificação

As campanhas de prevenção e de informação sobre os efeitos nocivos do tabaco para a saúde 
são os únicos instrumentos eficazes para desincentivar o seu uso, sobretudo por parte dos 
jovens. No caso dos fumadores que consomem altas quantidades de tabaco, os produtos de 
risco reduzido, devidamente comprovados cientificamente, podem constituir uma solução 
para limitar os efeitos nocivos para a saúde das pessoas que decidem continuar a fumar.

Alteração 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 24-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(24-A) «embalagem de transporte 
exterior», qualquer embalagem, que 
consista num conjunto de embalagens 
individuais, em que os produtos do tabaco 
são transportados do fabricante para os 
operadores económicos posteriores antes 
de serem colocados no mercado, tais como 
caixas, volumes e paletes;

Or. en

Justificação

A fim de garantir a coerência com o Protocolo da CQLA da OMS para eliminar o comércio 
ilícito de produtos do tabaco, devem existir identificadores únicos em qualquer embalagem de 
transporte exterior, incluindo nas caixas, volumes e paletes.

Alteração 324
Linda McAvan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) «embalagem de transporte 
exterior», qualquer embalagem, que 
consista num conjunto de embalagens 
individuais, em que os produtos do tabaco 
são transportados do fabricante para os 
operadores económicos posteriores antes 
de serem colocados no mercado, tais como 
caixas, volumes e paletes;

Or. en

Justificação

A definição da Comissão de «embalagem exterior» engloba apenas embalagens colocadas no 
mercado, por exemplo, embalagens múltiplas. O Protocolo da OMS destinado a eliminar o 
comércio ilícito de produtos do tabaco pretende que os identificadores únicos sejam 
igualmente colocados nas caixas, volumes e paletes.
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Alteração 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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;

Or. it

Justificação

As vendas à distância transfronteiriças colocariam em risco a segurança dos consumidores, 
sobretudo os menores, favorecendo igualmente o mercado ilícito.

Alteração 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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;

Or. it
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(Ver alterações ao artigo 16.º.)

Alteração 327
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 328
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) «tabaco para cachimbo de água», 
tabaco destinado exclusivamente a ser 
utilizado num cachimbo de água, como a 
shisha, composto por uma mistura 
húmida de tabaco, agentes de 
conservação e aromas aos quais se 
adiciona, normalmente, um aglutinador 
como o melaço ou o mel;

Or. fr

Justificação

É necessário incluir uma definição para tabaco de cachimbo de água, em conformidade com 
as alterações no sentido de incorporar claramente o tabaco de cachimbo de água no âmbito 
da presente diretiva.
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Alteração 329
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) «tabaco de enrolar», tabaco que pode 
ser utilizado para fazer cigarros pelos 
consumidores;

Or. fr

Justificação

O objetivo desta supressão passa por não legitimar uma prática fraudulenta, dado que os 
locais de venda a retalho não têm autorização para fabricarem, eles próprios, cigarros para 
venda.

Alteração 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) «tabaco de enrolar», tabaco que pode 
ser utilizado para fazer cigarros pelos 
consumidores e definido em mais 
pormenor no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 
2011/64/UE do Conselho, de 21 de junho 
de 2011, relativa à estrutura e taxas dos 
impostos especiais sobre o consumo de 
tabacos manufaturados1;

____________
1 JO L 176 de 5.7.2011, p. 24.

Or. en

Justificação

A definição de «tabaco de enrolar» deve ser harmonizada com a Diretiva 2011/64/UE do 
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Conselho. A existência de diferentes definições de «tabaco de enrolar» em diferentes diretivas 
suscitará confusão. Os locais de venda a retalho não fabricam cigarros.

Alteração 331
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 332
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) «tabaco de enrolar com o auxílio 
de máquina», tabaco solto de corte fino 
que pode ser utilizado para fazer cigarros 
pelos consumidores;

Or. en

Justificação

O «tabaco de enrolar com o auxílio de máquina» é um tabaco de corte fino, geralmente um 
volume solto de tabaco, adequado especialmente para fazer cigarros com a ajuda de uma 
pequena máquina.

Alteração 333
Timothy Kirkhope
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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;

Suprimido

Or. en

Alteração 334
Frédérique Ries

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 

(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 cinco Estados-Membros, 
representando pelo menos 5 % da 
população total da UE, apurado com base
em dados sobre as vendas transmitidos em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 4, ou em 
estudos de prevalência equivalentes;
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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;

Or. fr

Justificação

São necessários critérios mais precisos e mais limitados que abranjam uma amostra 
representativa da população europeia.

Alteração 335
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O consumo anual de cigarros e tabaco para cachimbo é muito reduzido na maior parte dos 
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Estados-Membros. Por conseguinte, uma variação de 10 % no volume de vendas seria 
rapidamente atingida.

Alteração 336
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 

(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 
mercados dos Estados-Membros com 



AM\935756PT.doc 47/65 PE510.713v01-00

PT

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;

maior volume, 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 10 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;

Or. en

Justificação

O consumo anual de charutos e tabaco para cachimbo é muito baixo na maioria dos 
Estados-Membros. Uma flutuação de 10 % nos volumes de vendas poderia ocorrer 
demasiado facilmente nestes Estados-Membros.

Alteração 338
Renate Sommer

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 

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

Or. de

Alteração 339
Theodoros Skylakakis

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 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, desde que ambos os 
aumentos acima referidos sejam 
superiores a 0,1 % na totalidade do 
mercado dos produtos do tabaco;

Or. el

Justificação

A segunda condição destina-se a garantir que apenas as alterações significativas sejam tidas 
em conta.

Alteração 340
Milan Cabrnoch
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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 10 % em pelo 
menos dez Estados-Membros durante um 
ano civil, apurado com base em dados 
fiáveis e acessíveis 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;

Or. cs

Alteração 341
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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 

(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 %, pelo 
menos, nos dez Estados-Membros com 
maior volume de mercado, 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 
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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;

menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais, pelo menos, nos dez 
Estados-Membros com maior volume de 
mercado 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;

Or. es

Alteração 342
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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 10 % nos dez 
Estados-Membros que liderem o consumo 
por habitante, 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;

Or. es

Alteração 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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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 25 % em toda a 
União Europeia, 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 toda a União Europeia 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;

Or. it

Alteração 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) «tabaco para cachimbo de água», 
tabaco concebido exclusivamente para 
cachimbos de água;

Or. ro

Alteração 345
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 34



PE510.713v01-00 52/65 AM\935756PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco, geneticamente modificado ou não;

(34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco;

Or. el

Alteração 346
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

(34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco, geneticamente modificado ou não;

(34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco ou alguns produtos que contêm 
nicotina, geneticamente modificado ou 
não;

Or. en

Justificação

Os cigarros eletrónicos, que não são apresentados como uma ajuda ao abandono do 
tabagismo, contrariamente às terapias de substituição da nicotina, e que não ultrapassam um 
certo nível de nicotina, como instituído pelo artigo 18.º da diretiva, inserem-se no âmbito da 
definição de «produtos do tabaco», uma vez que os cigarros eletrónicos contêm nicotina 
proveniente das folhas de tabaco.

Alteração 347
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

(34) «produtos do tabaco», produtos (34) «produtos do tabaco», produtos 
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utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco, geneticamente modificado ou não;

utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco ou derivados do tabaco, 
geneticamente modificado ou não;

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como objetivo incluir os cigarros eletrónicos na definição de 
«produtos do tabaco» e de «produto do tabaco sem combustão». Os cigarros eletrónicos 
efetivamente contêm nicotina, uma substância derivada do tabaco. O principal objetivo é 
evitar que os cigarros eletrónicos sejam regidos pela Diretiva relativa aos medicamentos de 
uso humano (Diretiva 2001/83/CE), como sugerido no artigo 18.º, uma vez que estes não 
podem ser considerados um medicamento.

Alteração 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco, geneticamente modificado ou não;

34) «produtos do tabaco», produtos 
utilizáveis pelos consumidores e 
constituídos, mesmo parcialmente, por 
tabaco.

Or. es

Justificação

A referência da Comissão aos OGM é irrelevante na presente diretiva.

Alteração 349
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 36

Texto da Comissão Alteração

(36) «embalagem individual», a 
embalagem individual mais pequena de um 

(36)«embalagem individual», a embalagem 
individual mais pequena de um produto do 
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produto do tabaco que é colocado no 
mercado. 

tabaco que é colocado no mercado e está 
disponível para o consumidor final. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa diferenciar a embalagem individual do conjunto de embalagens 
individuais. 

Alteração 350
Esther de Lange

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

Texto da Comissão Alteração

(36-A) «imitações de produtos do tabaco», 
doces, aperitivos, brinquedos ou 
quaisquer outros produtos semelhantes a 
produtos do tabaco que possam ser 
atrativos para os menores de idade.

Or. en

Alteração 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

(36-B) «tabagismo passivo», inalação 
involuntária de fumo libertado pela 
combustão de cigarros ou charutos ou 
pela expiração de um ou mais fumadores.

Or. fr

Alteração 352
Daniël van der Stoep
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 10 mg por cigarro, para o alcatrão, (a) 12 mg por cigarro, para o alcatrão,

Or. nl

Alteração 353
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 1 mg por cigarro, para a nicotina, (b) 2 mg por cigarro, para a nicotina,

Or. nl

Alteração 354
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) 20 mg por cigarro, para o monóxido de 
carbono.

Or. nl

Alteração 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) 0,002 picocuries de polónio-210.
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Or. en

Justificação

Descobriu-se que o polónio é um carcinógeno com presença significativa no tabaco. Cada 
cigarro contém cerca de 0,04 picocuries (Rego, Isis, 2009). Calcula-se que, a cada inalação, 
o veneno se acumule em quantidade de radiação equivalente a 300 radiografias de tórax por 
ano para uma pessoa que fuma 30 cigarros por dia (Rego, Scientific American, 2011). Uma 
combinação de várias medidas pode eliminar a quase totalidade do polónio-210 presente nos 
cigarros (por exemplo, utilização de fertilizante de urânio fracamente enriquecido, lavar as 
folhas após a colheita, aditivos, filtros).

Alteração 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 358
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Todas as decisões da presente diretiva são, em larga medida, políticas. Quaisquer alterações
terão de ser feitas através de um processo legislativo ordinário.

Alteração 359
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. cs

Alteração 360
Sergej Kozlík
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 361
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

A transferência de competências contraria o princípio da subsidiariedade e todos os 
fundamentos jurídicos, bem como as diretrizes de aplicação definidas no Tratado 
relativamente a «atos delegados» (artigo 290.º do TFUE) e a «atos de execução» (artigo 
291.º do TFUE).

Alteração 362
Morten Messerschmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2
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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

Or. en

Justificação

Como esclarecido na definição 19 do artigo 2.º, zero é um teor máximo de emissões aceitável, 
conferindo à Comissão o poder de banir todos os cigarros através de um ato delegado. Visto 
que a diretiva será revista dentro de apenas cinco anos, não há necessidade de conferir à 
Comissão poderes tão abrangentes.

Alteração 363
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 364
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2
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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

Or. en

Justificação

Os teores máximos são uma parte essencial do ato legislativo e não devem estar sujeitos a 
uma delegação de poderes na Comissão.

Alteração 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2
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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

Or. it

Justificação

Seria preferível recorrer ao procedimento legislativo ordinário quando se tratar de aspetos 
essenciais da diretiva.

Alteração 367
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 368
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 

Suprimido
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conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Or. es

Justificação

A adaptação dos teores máximos não pode ser considerada um mero aspeto técnico que pode 
ser resolvido mediante atos delegados.

Alteração 369
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A Comissão poderia alterar a diretiva de forma unilateral e fundamental caso ficasse 
habilitada a adotar atos delegados relativamente aos teores máximos. Por conseguinte, 
quaisquer novas alterações no que diz respeito aos teores máximos devem, em vez disso, ser 
submetidas a um procedimento de codecisão.

Alteração 370
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 

Suprimido
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máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 2, contém elementos essenciais da diretiva e, portanto, não é abrangido pelo 
âmbito de aplicação de atos delegados.

Alteração 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão pode apresentar propostas 
para adaptar os teores máximos definidos 
no n.º 1, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente

Or. es

Justificação

Pretende evitar-se que a Comissão e os Estados-Membros possam alterar os níveis máximos 
de alcatrão, nicotina, monóxido de carbono e outras emissões através de atos delegados sem 
o parecer do Parlamento Europeu. Quaisquer alterações substanciais desses níveis poderiam
afetar o cultivo, especialmente no que diz respeito à nicotina, presente principalmente no 
Burley.

Alteração 372
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. É adotado o processo legislativo 
habitual para adaptar os teores máximos 
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artigo 22.º, para adaptar os teores máximos 
definidos no n.º 1, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente.

definidos no n.º 1, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente.

Or. el

Justificação

A fim de adaptar os teores máximos, deve ser seguido o processo legislativo habitual em vez 
de habilitar a Comissão a adotar atos delegados.

Alteração 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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 às normas acordadas 
internacionalmente.

Or. it

Alteração 374
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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