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Alteração 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 376
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 

Suprimido
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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 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.

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 377
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 

Suprimido
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emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
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.

Or. cs

Alteração 378
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 379
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 380
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 

Suprimido
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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 
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.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma disposição fundamental da diretiva e, por conseguinte, não deve estar 
sujeita a uma delegação de poderes na Comissão.

Alteração 381
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 

Suprimido



PE510.714v01-00 8/71 AM\935757PT.doc

PT

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 
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.

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 382
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
dependência dos produtos do tabaco para 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 3, contém elementos essenciais da diretiva, pelo que não se insere no âmbito 
de aplicação dos atos delegados.

Alteração 383
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
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.

Suprimido

Or. da
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Alteração 384
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
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.

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.

Or. de

Justificação

A fixação de teores máximos de emissões de produtos do tabaco constitui um elemento 
essencial da diretiva e deve, por este motivo, ser estabelecida por ambos os ramos da 
autoridade legislativa e não apenas pela Comissão mediante «atos delegados».

Alteração 385
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3
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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 
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.

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.

Or. de

Alteração 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 

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.
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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 
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.

Or. it

Justificação

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

Alteração 387
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
dependência dos produtos do tabaco para 

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.
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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.

Or. de

Alteração 388
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
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.

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.

Or. es

Justificação

A adaptação dos teores máximos não pode ser considerada um mero aspeto técnico que pode 
ser resolvido mediante atos delegados.
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Alteração 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
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.

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.

(Divisão do n.º 3 nos n.ºs 3 e 3-A, por 
razões de maior clareza.)

Or. it

Alteração 390
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3
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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 
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.

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, deve ser seguido o 
processo legislativo habitual 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 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.

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 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 

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 e com base 
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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 
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.

em dados científicos e nos teores 
notificados pelos Estados-Membros, a 
Comissão pode apresentar propostas 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 
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.

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 392
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 

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 
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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 
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.

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 
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, indicando 
sempre a fonte dos dados objetivos que 
sustentam estas decisões.

Or. es

Alteração 393
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve fixar os teores 
máximos para outras emissões dos 
cigarros e para emissões de produtos do 
tabaco, que não os cigarros, que tenham 
um efeito nocivo ou criador de 
dependência, tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, se 
existirem, e com base em dados 
científicos. A Comissão deve também 
garantir o desenvolvimento de métodos de 
registo com vista ao cumprimento desses 
teores. Os Estados-Membros podem fixar 
teores máximos diferentes dos 
estabelecidos pela Comissão caso esses 
teores reforcem a proteção da saúde dos 
consumidores.

Or. da

Justificação

O desenvolvimento de normas e os conhecimentos sobre as emissões individuais não se 
encontram muito avançados e, em muitos casos, os Estados-Membros não têm, só por si, 
capacidade para liderar o desenvolvimento de dados científicos com vista à fixação dos 
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teores. Além disso, os teores são normalmente harmonizados a nível da UE. O facto de não 
existirem teores comuns para produtos que não os cigarros pode induzir nos consumidores a 
ideia errada de que os outros produtos do tabaco não são tão nocivos.

Alteração 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
definidos no n.º 3:
a) às normas acordadas 
internacionalmente, quando existirem, ou
b) se os dados científicos demonstrarem 
que os referidos teores aumentam de 
forma considerável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e o potencial 
de criar dependência decorrentes dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono estabelecidos no n.º 1.

Or. it

Justificação

Divisão do n.º 3 nos n.ºs 3 e 3-A e reformulação da segunda parte, por razões de maior 
clareza.

Alteração 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono dos cigarros devem 
ser medidos segundo as normas ISO 4387 
para o alcatrão, ISO 10315 para a 
nicotina e ISO 8454 para o monóxido de 
carbono.

Suprimido

Or. en

Alteração 396
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os testes de verificação da validade do 
resultado apresentado pelas tabaqueiras 
devem ser realizados regularmente por 
laboratórios independentes monitorizados 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como referência a posição escrita da Sociedade Europeia de 
Cardiologia.

Alteração 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve solicitar à ISO que crie 
uma norma destinada a medir a presença 
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de polónio 210 no tabaco.

Or. en

Justificação

Já existe uma norma ISO destinada a medir a atividade de polónio 210 na água 
(ISO 13161:2011). Deve ser possível criar uma norma destinada a medir o polónio 210 
presente no tabaco, tendo por base a referida norma. A Comissão deve solicitar à ISO a 
criação dessa norma.

Alteração 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A medição referida no n.º 1 deve ser 
efetuada ou verificada por laboratórios de 
ensaio aprovados e monitorizados pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

A medição referida no n.º 1 deve ser 
efetuada ou verificada por laboratórios de 
ensaio independentes aprovados e 
monitorizados pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão a lista de laboratórios 
aprovados, especificando os critérios 
utilizados para a aprovação e os meios de 
monitorização postos em prática e 
atualizar essa lista sempre que haja 
alterações. A Comissão divulgará 
publicamente a lista de laboratórios 
aprovados, tal como indicada pelos 
Estados-Membros.

Suprimido
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Or. en

Alteração 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão a lista de laboratórios aprovados, 
especificando os critérios utilizados para a 
aprovação e os meios de monitorização 
postos em prática e atualizar essa lista 
sempre que haja alterações. A Comissão 
divulgará publicamente a lista de 
laboratórios aprovados, tal como indicada 
pelos Estados-Membros.

Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão a lista de laboratórios aprovados, 
especificando os critérios utilizados para a 
aprovação, as eventuais relações 
económicas mantidas pelos laboratórios e 
os meios de monitorização postos em 
prática e atualizar essa lista sempre que 
haja alterações. Os Estados-Membros 
devem documentar a independência dos 
laboratórios. A Comissão pode, se assim o 
entender, realizar inspeções adicionais 
nos laboratórios e decidir excluir um 
laboratório. A Comissão divulgará 
publicamente a lista de laboratórios 
aprovados, tal como indicada pelos 
Estados-Membros.

Or. da

Alteração 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e as 

Suprimido
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normas acordadas internacionalmente.

Or. en

Alteração 402
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico 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 403
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido
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Or. cs

Alteração 404
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico 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 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e as 
normas acordadas internacionalmente.

3. A Comissão pode apresentar propostas 
para adaptar os teores máximos em 
conformidade com o n.º 1, tendo em conta 
o desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente.

Or. es
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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 406
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e as 
normas acordadas internacionalmente.

3. É adotado o processo legislativo 
habitual para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Or. el

Justificação

A fim de adaptar os métodos de medição dos teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono, deve ser seguido o processo legislativo habitual em vez de habilitar a Comissão a 
adotar atos delegados.

Alteração 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 

Suprimido
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não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adotar e adaptar os 
métodos de medição.

Or. en

Alteração 408
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adotar e adaptar os 
métodos de medição.

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 409
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para adotar e adaptar os métodos de 
medição.

Suprimido

Or. cs

Alteração 410
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para adotar e adaptar os métodos de 
medição.

Suprimido

Or. de

Justificação

A transferência de competências contraria o princípio da subsidiariedade e todos os 
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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 411
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para adotar e adaptar os métodos de 
medição.

Suprimido

Or. da

Alteração 412
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados, 

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, deve ser 
seguido o processo legislativo habitual 
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em conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os métodos de medição.

para adotar e adaptar os métodos de 
medição.

Or. el

Justificação

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

Alteração 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os métodos de medição.

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros. 
Com base nestes métodos e tendo em conta 
o desenvolvimento científico e técnico bem 
como as normas acordadas 
internacionalmente, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os métodos de medição.

Or. it

Justificação

Divisão do n.º 4 nos n.ºs 4 e 4-A, por razões de maior clareza.

Alteração 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os métodos de medição.

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros, bem como vapores 
inalados a partir de cigarros eletrónicos. 
Com base nestes métodos e tendo em conta 
o desenvolvimento científico e técnico bem 
como as normas acordadas 
internacionalmente, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os métodos de medição.

Or. en

Justificação

Deve haver métodos de medição harmonizados para os líquidos vaporizados inalados pelos 
utilizadores de cigarros eletrónicos.

Alteração 415
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve assegurar o 
desenvolvimento de novos métodos 
normalizados de medição no que respeita 
aos métodos existentes de medição de 
nicotina, alcatrão e monóxido de carbono 
nos cigarros, aos métodos de medição de 
outras emissões que não as de nicotina, 
alcatrão e monóxido de carbono e aos 
métodos de medição das emissões de 
outros produtos do tabaco. Estes métodos 
de medição devem permitir medir com 
exatidão a nocividade em função das 
doenças relacionadas com o tabagismo. 
Os Estados-Membros devem, pelo menos, 
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utilizar os métodos normalizados de 
medição desenvolvidos pela Comissão.

Or. da

Justificação

Em muitos casos, os Estados-Membros não têm, só por si, capacidade para liderar o 
desenvolvimento de novos métodos normalizados de medição.

Alteração 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem notificar 
a Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para as emissões de outros 
produtos do tabaco que não os cigarros. 
Com base nestes métodos e tendo em 
conta o desenvolvimento científico e 
técnico, bem como as normas acordadas 
internacionalmente, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer os métodos de medição a 
utilizar a nível comunitário.

Or. it

(Ver Diretiva 2001/37/CE, considerando 31.)

Alteração 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 

Suprimido
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autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto 
for alterada por forma a afetar a 
informação prevista no presente artigo. A 
informação exigida ao abrigo do presente 
artigo deve ser apresentada antes da 
colocação no mercado de um produto do 
tabaco novo ou modificado.

Or. en

Alteração 418
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto 
for alterada por forma a afetar a 
informação prevista no presente artigo. A 
informação exigida ao abrigo do presente 
artigo deve ser apresentada antes da 
colocação no mercado de um produto do 
tabaco novo ou modificado.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação anual às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões.
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Or. de

Justificação

Com o procedimento de autorização prévia para produtos do tabaco novos ou modificados, a 
Comissão pretende introduzir no quadro jurídico disposições dos artigos 9.º e 10.º das 
orientações parciais não vinculativas da CQLA, sem, no entanto, definir para esse efeito 
requisitos claros acerca dos pormenores técnicos dos dados a transmitir e da sua utilização 
futura. Em vez de uma transmissão impraticável dos dados a cada modificação de um 
produto, propõe-se a notificação anual.

Alteração 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem testar e comunicar às autoridades 
competentes dos Estados-Membros as 
quantidades de constituintes nocivos e 
potencialmente nocivos com base na lista 
definida no anexo I-A. Contudo, nos 
prazos indicados no artigo 25.º para a 
transposição, os fabricantes ou 
importadores devem testar e comunicar 
cada um dos constituintes incluídos na 
lista abreviada definida no anexo I-B. 
Os fabricantes ou importadores devem
também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
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mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se no documento de orientação para o setor, redigido em março 
de 2012 pela Food and Drugs Administration (FDA), sobre como e em que prazos as 
quantidades de constituintes nocivos e potencialmente nocivos têm de ser comunicadas.

Alteração 420
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação anual às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Or. cs

Alteração 421
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco, de produtos que contêm nicotina, 
bem como de produtos à base de plantas 
para fumar, a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 
devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Or. el

Justificação

A fim de proteger de forma mais eficaz a saúde de todos os consumidores e de evitar o 
tratamento discriminatório de certos produtos em relação a outros, as mesmas disposições 
devem aplicar-se aos produtos que contêm nicotina e aos produtos à base de plantas para 
fumar.

Alteração 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
investigar, em primeiro lugar, os
ingredientes de produtos do tabaco, a fim 
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de avaliar a necessidade de tomar 
medidas ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 (REACH) e do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). 
Com base nestas investigações, e tendo em 
conta o princípio da precaução, os 
Estados-Membros devem apresentar 
dossiers científicos à Agência dos 
Produtos Químicos, nomeadamente nos 
termos do artigo 59.º, n.º 3, e do artigo 
69.º, n.º 4, do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 e do artigo 37.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008. Os 
Estados-Membros devem apresentar 
regularmente um relatório à Comissão 
com as medidas sob investigação no que 
diz respeito aos ingredientes dos produtos 
do tabaco e, se for caso disso, às medidas 
tomadas em conformidade. A Comissão 
deve publicar de três em três anos um 
relatório acerca do progresso dos 
Estados-Membros nesta matéria.

Or. de

Justificação

Em primeiro lugar, é necessário investigar os ingredientes dos produtos do tabaco (incluindo 
as folhas de tabaco), a fim de avaliar a necessidade de tomar medidas de gestão de riscos ao 
abrigo dos Regulamentos REACH e CLP. Os Estados-Membros devem, se necessário, 
elaborar dossiers/propostas e transmiti-los à Agência no âmbito dos processos previstos 
(sobretudo com o objetivo de adicionar substâncias à lista de candidatos e posteriormente à 
lista de autorizações, ou de decretar restrições para toda a UE).

Alteração 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A lista deve ser acompanhada de uma 
declaração que exponha as razões da 
inclusão desses ingredientes nos produtos 
do tabaco. A lista deve indicar o seu 

Suprimido
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estatuto, incluindo se os ingredientes 
foram registados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), bem como a 
respetiva classificação ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas. A lista deve ser 
igualmente acompanhada dos dados 
toxicológicos de que o fabricante ou 
importador disponha sobre esses 
ingredientes, com ou sem combustão, 
conforme o caso, mencionando em 
especial os seus efeitos sobre a saúde dos 
consumidores, nomeadamente o risco de 
dependência. A lista será elaborada por 
ordem decrescente do peso de cada 
ingrediente incluído no produto. Os 
fabricantes e importadores devem indicar 
os métodos de medição utilizados para 
substâncias que não o alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono e as emissões 
referidas no artigo 4.º, n.º 4. Os 
Estados-Membros podem também exigir 
que os fabricantes ou importadores 
realizem outros testes eventualmente 
estabelecidos pelas autoridades nacionais 
competentes para avaliar os efeitos de 
substâncias sobre a saúde, tendo em conta 
nomeadamente o potencial de criar 
dependência e a toxicidade.

Or. en

Alteração 424
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A lista deve ser acompanhada de uma 
declaração que exponha as razões da 
inclusão desses ingredientes nos produtos 
do tabaco. A lista deve indicar o seu 
estatuto, incluindo se os ingredientes 
foram registados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), bem como a 
respetiva classificação ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas. A lista deve ser 
igualmente acompanhada dos dados 
toxicológicos de que o fabricante ou 
importador disponha sobre esses 
ingredientes, com ou sem combustão, 
conforme o caso, mencionando em especial 
os seus efeitos sobre a saúde dos 
consumidores, nomeadamente o risco de 
dependência. A lista será elaborada por 
ordem decrescente do peso de cada 
ingrediente incluído no produto. Os 
fabricantes e importadores devem indicar
os métodos de medição utilizados para 
substâncias que não o alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono e as emissões 
referidas no artigo 4.º, n.º 4. Os 
Estados-Membros podem também exigir 
que os fabricantes ou importadores 
realizem outros testes eventualmente 
estabelecidos pelas autoridades nacionais 
competentes para avaliar os efeitos de 
substâncias sobre a saúde, tendo em conta 
nomeadamente o potencial de criar 
dependência e a toxicidade.

A lista deve ser acompanhada de uma 
declaração que exponha as razões da 
inclusão desses ingredientes nos produtos 
do tabaco. A lista deve ser igualmente 
acompanhada dos dados toxicológicos de 
que o fabricante ou importador disponha 
sobre esses ingredientes do produto do 
tabaco em causa, com ou sem combustão, 
conforme o caso, mencionando em especial 
os seus efeitos sobre a saúde dos 
consumidores, nomeadamente o risco de 
dependência. A lista será elaborada por 
ordem decrescente do peso de cada 
ingrediente incluído no produto. Os 
fabricantes e importadores devem indicar 
os métodos de medição utilizados para 
substâncias que não o alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono de cigarros e as 
emissões referidas no artigo 4.º, n.º 4.

Or. de
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Justificação

No que se refere à estimativa da toxicidade inerente de um produto do tabaco final, a 
referência ao registo de uma substância ao abrigo do REACH ou a uma classificação ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 não conferem qualquer valor acrescentado. Sem 
um enquadramento claro, regulado e científico, os Estados-Membros não terão possibilidade 
de proceder a outros ensaios relativos ao potencial de criação de dependência e à toxicidade.

Alteração 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A lista deve ser acompanhada de uma 
declaração que exponha as razões da 
inclusão desses ingredientes nos produtos 
do tabaco. A lista deve indicar o seu 
estatuto, incluindo se os ingredientes foram 
registados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH), 
bem como a respetiva classificação ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de dezembro de 2008, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas. A lista deve ser 
igualmente acompanhada dos dados 
toxicológicos de que o fabricante ou 
importador disponha sobre esses 
ingredientes, com ou sem combustão, 
conforme o caso, mencionando em especial 
os seus efeitos sobre a saúde dos 
consumidores, nomeadamente o risco de 
dependência. A lista será elaborada por 
ordem decrescente do peso de cada 
ingrediente incluído no produto. Os 
fabricantes e importadores devem indicar 
os métodos de medição utilizados para 
substâncias que não o alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono e as emissões 

A lista deve ser acompanhada de uma 
declaração que exponha as razões da 
inclusão desses ingredientes nos produtos 
do tabaco. A lista deve indicar o seu 
estatuto, incluindo se os ingredientes foram 
registados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH), 
bem como a respetiva classificação ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de dezembro de 2008, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas. A lista deve ser
igualmente acompanhada dos dados 
toxicológicos de que o fabricante ou 
importador disponha sobre esses 
ingredientes, com ou sem combustão, 
conforme o caso, mencionando em especial 
os seus efeitos sobre a saúde dos 
consumidores, nomeadamente o risco de 
dependência. A lista será elaborada por 
ordem decrescente do peso de cada 
ingrediente incluído no produto. Os 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco devem transmitir a lista dos 
ingredientes, bem como todas as 
informações supracitadas, no prazo de um
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referidas no artigo 4.º, n.º 4. Os 
Estados-Membros podem também exigir 
que os fabricantes ou importadores 
realizem outros testes eventualmente 
estabelecidos pelas autoridades nacionais 
competentes para avaliar os efeitos de 
substâncias sobre a saúde, tendo em conta 
nomeadamente o potencial de criar 
dependência e a toxicidade.

ano após a entrada em vigor da Diretiva. 
Os Estados-Membros devem introduzir 
sanções contra os fabricantes e 
importadores de produtos do tabaco que 
não entreguem a lista e as informações 
adicionais dentro do prazo. Os fabricantes 
e importadores devem indicar os métodos 
de medição utilizados para substâncias que 
não o alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono e as emissões referidas no artigo 
4.º, n.º 4. Os Estados-Membros podem 
também exigir que os fabricantes ou 
importadores realizem outros testes 
eventualmente estabelecidos pelas 
autoridades nacionais competentes para 
avaliar os efeitos de substâncias sobre a 
saúde, tendo em conta nomeadamente o 
potencial de criar dependência e a 
toxicidade.

Or. de

Justificação

Deve ser estipulado um prazo, a fim de evitar que os fabricantes de produtos do tabaco 
retardem a submissão da lista indefinidamente. Em caso de incumprimento do prazo, os 
Estados-Membros devem poder impor sanções.

Alteração 426
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
dedicado a esse efeito, disponível ao 
público em geral. Ao fazê-lo, os 
Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial.

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
disponível ao público em geral. Ao fazê-lo, 
os Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial.
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Or. cs

Alteração 427
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
dedicado a esse efeito, disponível ao 
público em geral. Ao fazê-lo, os 
Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial.

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
disponível ao público em geral. Ao fazê-lo, 
os Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial.

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que um sítio Web disponível ao público é suficiente para o 
efeito; não é necessário que os Estados-Membros criem um sítio Web totalmente novo.

Alteração 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Através de atos de execução, a 
Comissão deve definir e, se necessário, 
atualizar o formato para a apresentação e 
divulgação das informações especificadas 
nos n.ºs 1 e 2. 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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Or. en

Alteração 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Através de atos de execução, a 
Comissão deve definir e, se necessário, 
atualizar o formato para a apresentação e 
divulgação das informações especificadas 
nos n.ºs 1 e 2. Esses atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o procedimento de exame prescrito no 
artigo 21.º, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 430
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores apresentem 
análises internas e externas de que 
disponham sobre estudos de mercado e 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo jovens, 
relativamente a ingredientes e emissões. 
Os Estados-Membros devem também 
exigir que os fabricantes e importadores 
comuniquem os dados sobre o volume de 
vendas por produto, expresso em número 
de cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 
quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de 
calendário completo seguinte ao da 

Suprimido
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entrada em vigor da presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem apresentar 
dados sobre as vendas alternativos ou 
adicionais, conforme adequado, para 
garantir que as informações sobre o 
volume de vendas exigidas no presente 
número são fiáveis e completas.

Or. de

Justificação

A utilização futura das informações permanece pouco clara.

Alteração 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores apresentem 
análises internas e externas de que 
disponham sobre estudos de mercado e 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo jovens, 
relativamente a ingredientes e emissões. 
Os Estados-Membros devem também 
exigir que os fabricantes e importadores 
comuniquem os dados sobre o volume de 
vendas por produto, expresso em número 
de cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 
quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de 
calendário completo seguinte ao da 
entrada em vigor da presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem apresentar 
dados sobre as vendas alternativos ou 
adicionais, conforme adequado, para 
garantir que as informações sobre o 
volume de vendas exigidas no presente 
número são fiáveis e completas.

Suprimido

Or. de
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Alteração 432
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores apresentem 
análises internas e externas de que 
disponham sobre estudos de mercado e 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo jovens, 
relativamente a ingredientes e emissões. 
Os Estados-Membros devem também
exigir que os fabricantes e importadores 
comuniquem os dados sobre o volume de 
vendas por produto, expresso em número 
de cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 
quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de calendário 
completo seguinte ao da entrada em vigor 
da presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem apresentar dados sobre as vendas 
alternativos ou adicionais, conforme 
adequado, para garantir que as informações 
sobre o volume de vendas exigidas no 
presente número são fiáveis e completas.

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores comuniquem 
os dados sobre o volume de vendas por 
produto, expresso em número de 
cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 
quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de calendário 
completo seguinte ao da entrada em vigor 
da presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem apresentar dados sobre as vendas 
alternativos ou adicionais, conforme 
adequado, para garantir que as informações 
sobre o volume de vendas exigidas no 
presente número são fiáveis e completas. 
Os Estados-Membros podem igualmente 
exigir aos fabricantes sínteses 
operacionais dos estudos de mercado 
realizados para o lançamento de novos 
produtos, com indicação do público-alvo a 
que se dirigem e do argumento comercial 
que pretendem satisfazer, especialmente 
no que diz respeito ao público jovem. 

Or. es

Alteração 433
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores apresentem 
análises internas e externas de que 

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores apresentem 
análises internas e externas de que 
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disponham sobre estudos de mercado e 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo jovens, 
relativamente a ingredientes e emissões. Os 
Estados-Membros devem também exigir 
que os fabricantes e importadores 
comuniquem os dados sobre o volume de 
vendas por produto, expresso em número 
de cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 
quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de calendário 
completo seguinte ao da entrada em vigor 
da presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem apresentar dados sobre as vendas 
alternativos ou adicionais, conforme 
adequado, para garantir que as informações 
sobre o volume de vendas exigidas no 
presente número são fiáveis e completas.

disponham sobre estudos de mercado e 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo jovens, 
relativamente a ingredientes e emissões. Os 
Estados-Membros devem também exigir 
que os fabricantes e importadores 
comuniquem os dados sobre o volume de 
vendas por produto, expresso em número 
de cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 
quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de calendário 
completo seguinte ao da entrada em vigor 
da presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem apresentar dados sobre as vendas 
alternativos ou adicionais, conforme 
adequado, para garantir que as informações 
sobre o volume de vendas exigidas no 
presente número são fiáveis e completas. 
Os ingredientes devem ser definidos de 
maneira uniforme em todos os 
Estados-Membros, com base numa lista 
clara comum a todos os 
Estados-Membros.

Or. fi

Alteração 434
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores apresentem 
análises internas e externas de que 
disponham sobre estudos de mercado e 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo jovens, 
relativamente a ingredientes e emissões. Os 
Estados-Membros devem também exigir 
que os fabricantes e importadores 
comuniquem os dados sobre o volume de 
vendas por produto, expresso em número 
de cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores apresentem 
análises internas e externas de que 
disponham sobre estudos de mercado e 
preferências de vários grupos de 
consumidores, incluindo jovens e 
fumadores crónicos, relativamente a 
ingredientes e emissões. Os 
Estados-Membros devem também exigir 
que os fabricantes e importadores 
comuniquem os dados sobre o volume de 
vendas por produto, expresso em número 
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quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de calendário 
completo seguinte ao da entrada em vigor 
da presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem apresentar dados sobre as vendas 
alternativos ou adicionais, conforme 
adequado, para garantir que as informações 
sobre o volume de vendas exigidas no 
presente número são fiáveis e completas.

de cigarros/cigarrilhas/charutos ou em 
quilogramas e por Estado-Membro, numa 
base anual com início no ano de calendário 
completo seguinte ao da entrada em vigor 
da presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem apresentar dados sobre as vendas 
alternativos ou adicionais, conforme 
adequado, para garantir que as informações 
sobre o volume de vendas exigidas no 
presente número são fiáveis e completas.

Or. el

Justificação

Para além dos jovens, parte dessas análises deve visar os fumadores crónicos.

Alteração 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Todos os dados e todas as informações 
a apresentar aos e pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo devem ser comunicadas em formato 
eletrónico. Os Estados-Membros devem 
armazenar eletronicamente a informação 
e devem garantir que a Comissão tem 
acesso a esta informação em qualquer 
altura. Os restantes Estados-Membros 
devem ter acesso a esta informação 
mediante pedido justificado. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
garantir que o sigilo comercial e outras 
informações confidenciais são tratados 
confidencialmente.

Suprimido

Or. en



PE510.714v01-00 46/71 AM\935757PT.doc

PT

Alteração 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Todos os dados e todas as informações 
a apresentar aos e pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo devem ser comunicadas em formato 
eletrónico. Os Estados-Membros devem 
armazenar eletronicamente a informação 
e devem garantir que a Comissão tem 
acesso a esta informação em qualquer 
altura. Os restantes Estados-Membros 
devem ter acesso a esta informação 
mediante pedido justificado. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
garantir que o sigilo comercial e outras 
informações confidenciais são tratados 
confidencialmente.

Suprimido

Or. de

Alteração 437
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Todos os dados e todas as informações a 
apresentar aos e pelos Estados-Membros ao 
abrigo do presente artigo devem ser 
comunicadas em formato eletrónico. Os 
Estados-Membros devem armazenar 
eletronicamente a informação e devem 
garantir que a Comissão tem acesso a esta 
informação em qualquer altura. Os 
restantes Estados-Membros devem ter 
acesso a esta informação mediante pedido 
justificado. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir que o sigilo 

5. Todos os dados e todas as informações a 
apresentar aos e pelos Estados-Membros ao 
abrigo do presente artigo devem ser 
comunicadas em formato eletrónico. Os 
Estados-Membros devem armazenar 
eletronicamente a informação. A Comissão 
e os restantes Estados-Membros devem ter 
acesso a esta informação. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
garantir que o sigilo comercial e outras 
informações confidenciais são tratados 
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comercial e outras informações 
confidenciais são tratados 
confidencialmente.

confidencialmente.

Or. cs

Alteração 438
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que se refere a outros produtos do 
tabaco, não será obrigatório transmitir 
dados sobre emissões, visto que 
atualmente não existem métodos de 
medição adequados.

Or. de

Alteração 439
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os fabricantes de outros produtos do 
tabaco, como cigarros e tabaco de 
enrolar, estarão isentos do requisito de 
disponibilização de informações acerca 
das emissões e teores, até que seja 
desenvolvido um método de medição 
adequado ao nível da União.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o considerando 31 da Diretiva 2001/37/CE, é necessário desenvolver 
a nível comunitário normas e métodos de medição para outros produtos do tabaco que não os 
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cigarros. A Comissão foi incumbida de apresentar propostas adequadas para o efeito. Até 
agora, não se verificou qualquer evolução nesta área.

Alteração 440
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem cobrar 
taxas proporcionadas por medicamentos 
personalizados, que sejam necessários 
para doentes que sofram de doenças como 
cancro, doenças respiratórias, doenças 
cardiovasculares e doenças raras, e que 
lhes sejam concedidos nos termos do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os produtos do tabaco, que não os 
cigarros, estão isentos da aplicação das 
disposições do presente artigo até que 
sejam estabelecidos os métodos de 
medição a utilizar a nível comunitário, 
nos termos do artigo 4.º, n.º 4-A.

Or. it

(Ver Diretiva 2001/37/CE, considerando 31.)
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Alteração 442
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. nl

Alteração 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.
Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número.

Or. en

Alteração 444
Toine Manders

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 

Os Estados-Membros devem proibir a 
produção e venda de todos os produtos do 
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tabaco com um aroma distintivo. tabaco. Além disso, todas as subvenções 
para a produção de tabaco devem ser 
abolidas. 
Entretanto, todas as receitas provenientes 
da produção e venda de produtos do 
tabaco devem reverter diretamente para 
cuidados de saúde e campanhas de 
informação destinadas a sensibilizar os 
cidadãos jovens para os principais riscos 
do tabaco para a saúde.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, o amianto foi proibido pelo facto de conter um elemento 
carcinogénico (altamente nocivo para a saúde). Se os produtos do tabaco contêm mais de 70 
desses elementos, fumar deveria ser proibido o mais rapidamente possível. Considera-se uma 
hipocrisia obter receitas fiscais avultadas da venda dos produtos do tabaco e, ainda assim, 
tentar proibir passo a passo os produtos do tabaco em diretivas como a presente. 

Alteração 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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.

(1) Os produtos do tabaco só podem 
conter os aditivos listados no anexo I-A.

(2) Os seguintes aditivos não podem ser 
incluídos no anexo I-A:
a) substâncias que aumentem o efeito 
tóxico ou de dependência;
b) vitaminas e outros aditivos que criem a 
impressão de que um produto do tabaco 
possui benefícios para a saúde ou 
apresenta riscos reduzidos para a saúde;
c) cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes associados à 
energia e à vitalidade;
d) aditivos que conferem cor às emissões. 
(3) Os aditivos cuja utilização produza 
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aromas característicos nos produtos do 
tabaco não podem ser utilizados em:
a) cigarros;
b) tabaco de enrolar;
c) produtos do tabaco sem combustão, 
exceto rapé;
d) componentes, como filtros, papéis, 
embalagens, cápsulas ou adesivos, de 
produtos do tabaco que não se incluam 
nas alíneas a), b) e c).
A utilização de outras características 
técnicas que permitam a alteração do 
aroma ou da intensidade do fumo não é 
permitida.
(4) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 22.º, 
no que diz respeito ao complemento ou às 
alterações ao anexo I-A. A Comissão pode 
definir condições ou restrições para todos 
os grupos de produtos do tabaco ou para 
grupos específicos, tais como domínio de 
utilização, quantidades máximas, limites 
de concentração ou critérios de pureza, 
baseando-se no parecer da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
e respeitando o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006.
(5) Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco, que contenham aditivos não 
listados no anexo I-A.

Or. de

Justificação

O Parlamento já tinha exigido um processo de autorização para aditivos na sua Decisão 
(2007/2105(INI)). Uma lista positiva comum de aditivos oferece uma maior clareza jurídica 
acerca das substâncias que podem ser utilizadas nos produtos do tabaco. A presente 
alteração obriga à supressão dos restantes números do artigo 6.º da proposta da Comissão.

Alteração 446
Milan Cabrnoch
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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.

Suprimido

Or. cs

Alteração 447
Godfrey Bloom

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 448
Jarosław Kalinowski

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.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aroma e sabor distintivo tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
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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.

Alteração 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 450
Marian-Jean Marinescu

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

A utilização de aditivos nos produtos do 
tabaco que não os que se encontram 
listados no anexo -I, ou listados nesse 
anexo mas não utilizados em 
conformidade com as condições definidas 
nesse anexo, deve ser proibida. O anexo -I 
deve conter apenas substâncias que não 
preencham os critérios de classificação 
como perigosas, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, e que 
não resultem nessas substâncias aquando 
da combustão. O anexo -I não deve conter 
aromas ou substâncias que aumentem a 
palatabilidade. A Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 22.º, com vista a definir e a 
modificar o anexo -I.

Or. en

Justificação

É demasiado limitado restringir apenas os aditivos que conferem um «aroma distintivo». Só 
devem ser autorizados a fazer parte dos produtos do tabaco os aditivos que tenham recebido
aprovação explícita. Todas as substâncias perigosas (genuinamente ou aquando da 
combustão), aromas e aditivos que aumentem a palatabilidade não devem ser considerados 
elegíveis. Este último ponto segue as orientações da OMS, segundo a qual «As partes devem 
regular, proibindo ou restringindo, os ingredientes que podem ser utilizados para aumentar a 
palatabilidade nos produtos do tabaco».

Alteração 452
Erik Bánki

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 
utilização de aromas e produtos 
aromatizantes definidos no anexo… da 
presente diretiva.
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Os Estados-Membros não devem proibir a 
adição de mentol aos produtos do tabaco.

Or. en

Justificação

A elaboração de uma lista negativa a nível da UE representaria um avanço aceitável. Os 
cigarros de mentol estão presentes no mercado da Hungria há muito tempo, uma vez que são 
considerados produtos tradicionais.

Alteração 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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 cigarros e tabaco 
de enrolar com um aroma distintivo 
comercializados como tal.

Or. en

Justificação

Os cigarros podem conter determinados aditivos, mas quem poderá decidir o que é 
exatamente «um aroma distintivo»? A questão fundamental neste caso é que os produtos do 
tabaco não são comercializados como tendo um aroma distintivo.

Alteração 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A presente diretiva tem como objetivo proibir os aromas específicos de frutas, plantas ou 
especiarias. É necessário clarificar a formulação da proposta da Comissão para evitar a 
proibição de aditivos essenciais para a diferenciação do produto final, desde que tais aditivos 
não confiram ao produto final um aroma predominante diferente do aroma do tabaco ou do 
mentol.

Alteração 455
Andrés Perelló Rodríguez

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 que contenham aditivos que 
produzam um aroma distintivo que não o 
aroma próprio do tabaco.

Or. es

Alteração 456
Anna Rosbach

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, bem 
como aditivos destinados a serem 
acrescentados ao produto do tabaco após 
o seu fabrico, por exemplo, pelo 
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consumidor.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como referência uma carta do Comité Permanente dos Médicos 
Europeus.

Alteração 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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; para tal, 
os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aditivos que possam 
aumentar a atratividade, a toxicidade e/ou 
o grau de dependência dos produtos do 
tabaco, incluindo, entre outros, fruta, 
especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
doces, mentol, baunilha, açúcar e 
adoçantes.

Or. en

Alteração 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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, nos casos 
em que estudos científicos tenham 
provado de forma inequívoca que o 
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aditivo em causa aumenta a toxicidade do 
produto ou o grau de dependência.

Or. pl

Justificação

Não se pode impedir o uso de aromas distintivos se não houver provas de que os mesmos 
aumentam a toxicidade do produto do tabaco. Todos os produtos do tabaco são nocivos para 
a saúde, independentemente do seu aroma e sabor, portanto, não se pode proibir um produto 
sem apresentar uma justificação adequada.

Alteração 459
Georgios Koumoutsakos

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 da UE de produtos 
do tabaco com um aroma distintivo.

Or. el

Alteração 460
Christofer Fjellner

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 doce ou 
adocicado.

Or. en

Alteração 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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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 para fumar com um aroma 
distintivo.

Or. en

Justificação

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Alteração 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Proposta na sequência da alteração ao artigo 6.º, n.º 1.
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Alteração 463
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco.

Or. cs

Alteração 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco.

Or. pl

Alteração 465
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem utilizar 
aditivos essenciais para o fabrico de 
produtos do tabaco.
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com um aroma distintivo.

Or. en

Alteração 466
Godfrey Bloom

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos.

Or. en

Alteração 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de açúcar ou de outros aditivos 
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco.

Or. es

Justificação

A presente diretiva não deve causar prejuízos injustificados para a produção europeia de 
tabaco, sendo necessário salvaguardar a utilização futura de ingredientes essenciais para a 
produção, como o açúcar, cuja eliminação tornaria inviável a colocação no mercado da 
variedade Burley, pondo em causa a sobrevivência de muitas explorações na União 
Europeia.
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Alteração 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem limitar 
ou proibir a utilização de ingredientes
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco, desde que a utilização desses 
ingredientes não dê origem a um produto 
com um aroma distintivo.

Or. it

Justificação

O termo «ingrediente» é mais adequado quando se trata do fabrico de produtos do tabaco.

Alteração 469
Jarosław Kalinowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos, como o açúcar,
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco.

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 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco.

Or. de

Alteração 471
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, como o 
açúcar.

Or. en

Justificação

A referência explícita ao «açúcar» no presente texto, enquanto exemplo de um aditivo 
essencial para o fabrico de produtos do tabaco, clarificará a situação e proporcionará uma 
garantia aos produtores de tabaco. Através da alteração proposta, será evidente que a 
adição de açúcar, que é indispensável para determinadas variedades de tabaco (por exemplo, 
para a variedade Burley), continua a ser possível durante o processo de fabrico. Tal deve-se 
ao facto de estas variedades perderem o seu teor de açúcar durante o processo de secagem, 
enquanto outras variedades, como a Virginia, o mantêm.

Alteração 472
Holger Krahmer
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Resulta da supressão da definição (2) «Aditivos».

Alteração 473
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo. Por outro lado, 
os Estados-Membros comprometem-se a 
reduzir ao máximo a presença dos 
chamados aromas essenciais, 
designadamente certos açúcares com 
efeitos nocivos para a saúde, tais como a 
frutose e a glucose.

Or. fr

Justificação
A presente alteração está associada à alteração do considerando 17-B (novo) relativo aos 
açúcares invertidos que acarretam riscos para a saúde. Efetivamente, esta categoria de 
açúcares de adição é, segundo os tabacólogos, responsável por grande parte da formação de 
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formaldeído no fumo dos cigarros, que, desde 2009, se encontra classificado como substância 
carcinogénica pelo Centro Internacional de Investigação do Cancro.

Alteração 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 475
Marit Paulsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Com exceção dos produtos referidos no 
artigo 15.º, os Estados-Membros não 
devem proibir a utilização de aditivos 
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco, desde que os aditivos não deem 
origem a um produto com um aroma 
distintivo.

Or. en

Alteração 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de cigarros e tabaco de enrolar.

Or. en

Justificação

Se um aditivo é essencial para o fabrico de produtos do tabaco, então deve ser considerado 
essencial. A presente diretiva não tem como objetivo  impedir os fabricantes de utilizarem 
aditivos essenciais nos seus produtos.

Alteração 478
Elena Oana Antonescu

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 autorizar 
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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.

a utilização de aditivos em produtos do 
tabaco que:

- contribuam para a atratividade e 
palatabilidade dos produtos do tabaco;
- sejam viciantes ou contribuam para a 
dependência dos produtos do tabaco;
- sejam tóxicos ou carcinogénicos ou se 
suspeite que sejam carcinogénicos;

Or. en

Alteração 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os aditivos essenciais para o fabrico de 
produtos do tabaco podem ser incluídos no 
anexo -I, desde que os aditivos não deem 
origem a um produto com um aroma e não 
estejam relacionados com a atratividade 
dos produtos do tabaco.

Or. en

Justificação

Segundo repetidas declarações de Tonio Borg, Comissário Europeu para a Saúde, o tabaco 
deve saber a tabaco. Como tal, nenhum aroma pode ser visto como essencial para o fabrico 
de tabaco. Apenas os aditivos que não resultem num aroma e que não estejam relacionados 
com a atratividade podem ser considerados essenciais para o fabrico dos produtos do tabaco.

Alteração 480
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número.

Suprimido

Or. cs

Alteração 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as medidas tomadas para 
execução do disposto no presente número.

Suprimido

Or. de

Alteração 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as medidas tomadas para 
execução do disposto no presente número.

Suprimido

Or. de

Justificação

Proposta na sequência da alteração do artigo 6.º, n.º 1.

Alteração 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração surge na sequência da proposta com vista à introdução de uma lista 
positiva no artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração 484
Reinhard Bütikofer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número.

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número. A fim de 
atingir o objetivo de harmonização, a 
Comissão deve elaborar uma lista clara de 
ingredientes proibidos nos termos do 
presente número e os Estados-Membros 
devem, além disso, empenhar-se em 
cumprir o disposto no presente número,
tornando a regulamentação mais 
rigorosa.

Or. fi

Alteração 485
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. 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

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.

Or. en

Justificação

A Comissão poderia alterar a diretiva de forma unilateral e fundamental caso ficasse 
habilitada a adotar atos delegados nesta matéria. A regulamentação dos ingredientes deve 
antes ser efetuada através de um procedimento de codecisão.

Alteração 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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 

Suprimido
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artigo 21.º, n.º 2.
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.

Or. en

Justificação

A presente alteração surge na sequência da proposta com vista à introdução de uma lista 
positiva no artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, apresentada pelos mesmos autores.


