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Alteração 487
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. cs

Alteração 488
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A transferência de competências não só contraria o princípio da subsidiariedade e todos os 
fundamentos legais, mas também as diretrizes de aplicação definidas no Tratado para «atos 
delegados» (artigo 290.º do TFUE) e «atos de execução» (artigo 291.º do TFUE).
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Alteração 489
Jarosław Kalinowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Justificação

Esta questão, sendo importante, deve ser regulamentada num ato de base.

Alteração 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 491
Jutta Haug

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 492Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Proposta na sequência da alteração ao artigo 6.º, n.º 1.
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Alteração 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 494
Elena Oana Antonescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, deve adotar através de atos de 
execução, e com base nas informações 
fornecidas nos termos do artigo 5.º e nos 
dados científicos disponíveis, uma lista 
comum de aditivos autorizados para 
utilização em produtos do tabaco, tendo 
em conta as disposições do n.º 1. Os 
Estados-Membros podem proibir aditivos 
com efeitos adversos conhecidos antes da 
sua avaliação para aprovação. Esses atos 
de execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
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exame prescrito no artigo 21.º.

Or. en

Alteração 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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, com base em provas científicas. Esses 
atos de execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º. A Comissão 
será assistida na tomada de decisão por 
um painel independente.

Or. en

Alteração 496
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. cs

Alteração 497
Jarosław Kalinowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Justificação

Esta questão, sendo importante, deve ser regulamentada num ato de base.

Alteração 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

A adoção de regras uniformes sobre os procedimentos para determinar se um produto do 
tabaco é abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 1 é considerada um elemento essencial 
de um ato legislativo, pelo que qualquer alteração a este aspeto deve ser sujeita ao processo 
legislativo ordinário.

Alteração 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Justificação

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

Alteração 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

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

O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão, em conformidade 
com o artigo 22.º, para a definição de 
regras uniformes sobre os procedimentos 
para determinar se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
n.º 1.

Or. it

Alteração 502
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



AM\935758PT.doc 11/63 PE510.715v01-00

PT

aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Or. en

Justificação

Todas as decisões no âmbito desta diretiva têm um elevado cariz político. Quaisquer 
alterações devem ser feitas através do processo legislativo ordinário.

Alteração 503Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A transferência de competências não só contraria o princípio da subsidiariedade e todos os 
fundamentos legais, mas também as diretrizes de aplicação definidas no Tratado para «atos 
delegados» (artigo 290.º do TFUE) e «atos de execução» (artigo 291.º do TFUE).

Alteração 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O estabelecimento de teores máximos para aditivos ou combinações de aditivos é 
considerado um elemento essencial de um ato legislativo, pelo que qualquer alteração a este 
aspeto deve ser sujeita ao processo legislativo ordinário.

Alteração 505
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 506
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aroma e sabor distintivo tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
segmento importante do mercado de produtos do tabaco) apenas em alguns 
Estados-Membros da UE. Em outros Estados-Membros a popularidade dos cigarros 
aromatizados é muito pequena, sendo até nenhuma em alguns países. 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 impacto algum nos 
mercados dos outros Estados-Membros. Essa solução, sendo desproporcionada, deve ser 
eliminada.

Alteração 507
Jutta Haug

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.os 1 e 2 revele que um 

Suprimido
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determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um 
aroma distintivo quando a sua presença 
ou concentração ultrapassa um 
determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Or. en

Alteração 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 509
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão poderia alterar a presente diretiva de forma unilateral e fundamental se estivesse 
habilitada a adotar atos delegados nesta matéria. A regulamentação dos ingredientes deve 
ser feita através do processo de codecisão.

Alteração 510
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. cs

Alteração 511
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso os dados científicos obtidos com a 
aplicação dos n.os 1 e 2 revelem que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um aroma 
distintivo quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível, deve ser seguido o processo 
legislativo habitual para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos ou 
combinação de aditivos que dão origem ao 
aroma distintivo.

Or. el

Justificação

A fim de estabelecer níveis máximos de aditivos que transmitam um aroma distintivo com 
base em dados científicos fiáveis, deve ser seguido o processo legislativo habitual em vez de 
habilitar a Comissão a adotar atos delegados.

Alteração 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.os 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um aroma 

3. Caso um determinado aditivo ou 
combinação de aditivos normalmente 
transmita um aroma ou aumente a 
palatabilidade quando a sua presença ou 
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distintivo quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos ou 
combinação de aditivos que dão origem ao 
aroma distintivo.

concentração ultrapassa um determinado 
nível, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos ou 
combinação de aditivos, alterando o 
Anexo -I em conformidade.

Or. en

Justificação

Em linha com a proposta de criação de uma lista positiva como pré-condição para a 
utilização de aditivos, a disposição que habilita a Comissão a estabelecer níveis máximos 
deve aplicar-se a todos os aromas e aditivos que possam aumentar a palatabilidade.

Alteração 513
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

Suprimido

a) 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, 
ou
b) cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes associados com 
energia e vitalidade, ou
c) aditivos que conferem cor às emissões.

Or. de

Justificação

Não existe nenhum fundamento científico com base em estudos toxicológicos para uma 
proibição. Não existe, além disso, qualquer referência a fabricantes, métodos de ensaio e 
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critérios razoáveis que indiciem a necessidade de uma fundamentação científica desse tipo.

Alteração 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

Suprimido

a) 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, 
ou
b) cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes associados com 
energia e vitalidade, ou
c) aditivos que conferem cor às emissões.

Or. de

Justificação

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

Alteração 515
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

4. É ilegal a utilização dos seguintes 
aditivos e aromas em produtos do tabaco e 
seus componentes:

Or. de
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Alteração 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

4. O Anexo I deve excluir os seguintes 
aditivos para utilização em produtos do 
tabaco:

Or. en

Justificação

Alteração decorrente da proposta de introdução de uma lista positiva no artigo 6.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo apresentada pelos mesmos autores.

Alteração 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 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, 
ou

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) 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, 
ou

a) vitaminas, ou

Or. en

Justificação

A expressão «outros aditivos» é muito vaga e desprovida de base científica, pelo que pode 
dar origem a interpretações subjetivas e causar incerteza jurídica junto dos operadores do 
setor e das autoridades responsáveis pela sua supervisão. 

Alteração 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 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, 
ou

a) vitaminas, ou

Or. es

Alteração 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) açúcar ou aditivos semelhantes que 
suavizem ou alterem o aroma ou sabor 
original do tabaco com o objetivo de 
aumentar a sua palatabilidade ou 
atratividade, ou

Or. en

Justificação

O açúcar é muitas vezes utilizado para alterar o aroma ou o sabor originais do tabaco de 
modo a aumentar a sua palatabilidade e a torná-lo mais atrativo para os jovens e para as 
pessoas que se iniciam no consumo do tabaco.

Alteração 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes associados com 
energia e vitalidade, ou

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cafeína e taurina e outros aditivos e b) cafeína e taurina, ou
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compostos estimulantes associados com 
energia e vitalidade, ou

Or. en

Justificação

A expressão «outros aditivos» é muito vaga e desprovida de base científica, pelo que pode 
dar origem a interpretações subjetivas e causar incerteza jurídica junto dos operadores do 
setor e das autoridades responsáveis pela sua supervisão. 

Alteração 523
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes associados com 
energia e vitalidade, ou

b) Cafeína e taurina ou,

Or. es

Alteração 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) aditivos que conferem cor às emissões. Suprimido

Or. de

Justificação

Proposta na sequência da alteração ao artigo 6.º, n.º 1.
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Alteração 525
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 526
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Em qualquer circunstância, é 
estritamente proibido fazer referências 
comerciais a qualquer tipo de aditivo que 
possa criar a impressão ao consumidor de 
que um produto do tabaco tem benefícios 
para a saúde, reduz o risco ao ser 
consumido ou dá energia, vitalidade ou 
qualquer tipo de benefício reconhecido.

Or. es

Alteração 527
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. cs

Alteração 528
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A decisão de autorizar, limitar ou proibir determinados ingredientes deve basear-se em 
dados científicos confirmados que indiciem um aumento dos riscos inerentes ao produto por 
ação desses ingredientes.

Alteração 529
Renate Sommer
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 531
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de substâncias que permitam a 
alteração da intensidade do fumo. Os filtros 
e as cápsulas não devem conter 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) apenas em alguns 
Estados-Membros da UE. Em outros Estados-Membros a popularidade dos cigarros 
aromatizados é muito pequena, sendo até nenhuma em alguns países. 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 impacto algum nos 
mercados dos outros Estados-Membros. Essa solução, sendo desproporcionada, deve ser 
eliminada.

Alteração 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Alteração coerente com a proposta de uma lista positiva.

Alteração 533
Jutta Haug

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 534
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Justificação

Correção de natureza linguística. Todas as outras versões do texto fazem referência à 
intensidade do fumo e não da combustão. É conveniente reintroduzir o termo adequado por 
razões de coerência.

Alteração 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 537
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A proibição não se aplica às 
características técnicas que visem reduzir 
componentes nocivos do tabaco.

Or. en

Alteração 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Aos dispositivos técnicos com o 
objetivo de reduzir determinados 
componentes nocivos do fumo ou 
aumentar a biodegradabilidade dos 
produtos do tabaco não se aplicam as 
disposições previstas no n.º 5;

Or. it

Alteração 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que as disposições ou condições definidas 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 são aplicadas aos produtos 
do tabaco, conforme adequado.

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco.

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos tóxicos, cancerígenos 
ou com potencial de criação de 
dependência por si mesmos, ou suscetíveis 
de provocar quaisquer destes efeitos num 
estado de não combustão ou na fase de 
consumo do produto do tabaco.

Or. en

Alteração 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

O Anexo I deve excluir, com base em 
dados científicos, aditivos em quantidades 
que aumentem na fase do consumo o efeito 
tóxico ou de dependência de um produto 
do tabaco

Or. en

Justificação

Devem ser proibidos todos os aditivos que aumentem o efeito tóxico ou de dependência dos 
produtos do tabaco e não apenas aqueles que aumentem estes efeitos «de forma apreciável».

Alteração 543
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos públicos, 
elaborados por fontes de inquestionável 
rigor científico e publicados como anexo 
a qualquer decisão administrativa, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma objetiva na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Or. es

Alteração 544
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos, os
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o impacto global na saúde de um 
produto do tabaco.

Or. en

Justificação

A colocação de um produto do tabaco no mercado deve ter em consideração o impacto global 
na saúde da população em geral da utilização deste produto.

Alteração 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma mensurável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Or. en

Justificação

A expressão «de forma apreciável» é demasiado subjetiva e, por conseguinte, muito difícil de 
avaliar. As decisões relativas à limitação ou restrição de determinados aditivos ao abrigo da 
presente diretiva devem basear-se em provas científicos sólidas e mensuráveis.

Alteração 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem significativamente, de acordo 
com um padrão internacional, na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Or. de

Alteração 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 2
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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 ao artigo 6.º, n.º 1.

Alteração 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração decorrente da proposta de introdução de uma lista positiva no artigo 6.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo apresentada pelos mesmos autores.

Alteração 549
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 

Suprimido
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7. Os referidos atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere artigo 21.º e devem basear-
se nos dados científicos mais recentes.

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) apenas em alguns 
Estados-Membros da UE. Em outros Estados-Membros a popularidade dos cigarros 
aromatizados é muito pequena, sendo até nenhuma em alguns países. 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 impacto algum nos 
mercados dos outros Estados-Membros. Essa solução, sendo desproporcionada, deve ser 
eliminada.

Alteração 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
n.º 7. Os referidos atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere artigo 21.º e devem 
basear-se nos dados científicos mais 
recentes.

Suprimido

Or. de

Alteração 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
n.º 7. Os referidos atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere artigo 21.º e devem basear-
se nos dados científicos mais recentes.

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 552
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 
7. Os referidos atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere artigo 21.º e devem basear-
se nos dados científicos mais recentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão poderia alterar a presente diretiva de forma unilateral e fundamental se estivesse 
habilitada a adotar atos delegados nesta matéria. A regulamentação dos ingredientes deve 
passar pelo processo de codecisão.
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Alteração 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 
7. Os referidos atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere artigo 21.º e devem basear-
se nos dados científicos mais recentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração decorrente da proposta de introdução de uma lista positiva no artigo 6.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo apresentada pelos mesmos autores.

Alteração 554
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Todas as decisões ao abrigo da presente diretiva têm um elevado cariz político. Quaisquer 
alterações devem ser feitas através do processo legislativo ordinário. 

Alteração 555
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso os dados científicos e a 
experiência adquirida com a aplicação 
dos n.os 7 e 8 revelem que um determinado 
aditivo ou uma certa quantidade de um 
aditivo aumenta de forma apreciável na 
fase de consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco, a 

Suprimido
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Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para estabelecer níveis máximos 
para aqueles aditivos.

Or. de

Justificação

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

Alteração 557
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão poderia alterar a presente diretiva de forma unilateral e fundamental se estivesse 
habilitada a adotar atos delegados nesta matéria. A regulamentação dos ingredientes deve 
passar pelo processo de codecisão.

Alteração 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A decisão de limitar ou de proibir um determinado produto em razão dos aditivos utilizados a 
que se referem os n.os 7 e 8 deve basear-se em dados científicos sólidos e concretos e ser 
discutida no contexto de uma futura revisão da diretiva. Além disso, estes aspetos são 
considerados elementos essenciais de um ato legislativo, pelo que qualquer alteração aos 
mesmos deve ser sujeita ao processo legislativo ordinário.

Alteração 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. Caso os dados científicos revelem que 
um determinado aditivo ou uma certa 
quantidade de um aditivo aumenta na fase 
de consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco, 
apenas quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível, incluindo as margens de segurança 
normais, a Comissão fica habilitada a 
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22.º, para estabelecer níveis máximos para 
aqueles aditivos.

adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos, alterando 
o Anexo I em conformidade.

Or. en

Justificação

Em linha com a proposta de introdução de uma lista positiva como pré-condição para a 
utilização de aditivos, a possibilidade de a Comissão estabelecer níveis máximos deve 
aplicar-se aos aditivos que têm um efeito tóxico ou de dependência apenas quando estão 
presentes numa determinada concentração.

Alteração 560
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. Caso os dados científicos e a experiência 
adquirida com a aplicação dos n.os 7 e 8 
revelem que um determinado aditivo ou 
uma certa quantidade de um aditivo 
aumenta de forma apreciável na fase de 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco, deve ser seguido 
o processo legislativo habitual para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos.

Or. el

Justificação

Deve seguir-se o processo legislativo habitual para estabelecer níveis máximos de aditivos 
que, segundo os dados científicos, aumentem de forma apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco.

Alteração 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 562
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Todas as decisões ao abrigo da presente diretiva têm um elevado cariz político. Quaisquer 
alterações devem passar pelo processo legislativo ordinário.

Alteração 563
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido

Or. fi

Alteração 564
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido
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Or. cs

Alteração 565
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar um nível elevado de proteção da saúde e igual proteção para todos os 
consumidores da UE, os produtos do tabaco para fumar que não sejam cigarros e tabaco de 
enrolar devem estar sujeitos aos mesmos requisitos em matéria de rotulagem.

Alteração 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A regulamentação das restrições aplicáveis aos aditivos não deve conter lacunas. Os 
produtos como as cigarrilhas e o tabaco para cachimbo de água, embora tenham menos 
consumidores do que os cigarros e o tabaco de enrolar, contêm igualmente aromatizantes 
que os tornam mais atrativos para os jovens.

Alteração 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

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

Or. en

Justificação

Os produtos do tabaco sem combustão são utilizados sobretudo pelos consumidores mais 
velhos e devem ser isentos da proibição relativa ao aroma distintivo. Além disso, a legislação 
deve favorecer os produtos do tabaco tradicionais e os produtos que apresentam menos 
riscos para a saúde do que os cigarros.
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Alteração 570
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os aromatizantes utilizados em tabaco 
para uso oral («snus») devem ser isentos 
das disposições previstas no n.º 1. Se a 
Suécia não adotar medidas em matéria de 
regulamentação dos aromatizantes, com 
base nas disposições e diretrizes da 
CQLAT, no prazo de quatro anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção. 

Or. en

Justificação

Todos os produtos do tabaco devem ser sujeitos às mesmas disposições em matéria de 
ingredientes, à exceção do «snus», que constitui um caso muito particular. Embora a UE 
tenha plena autoridade para regulamentar a utilização de aditivos no «snus», deve ser dada 
possibilidade à Suécia de regulamentar esta matéria a nível interno, dado esta ser uma 
questão muito sensível para aquele país. Caso não o faça no prazo de quatro anos, deverão 
então aplicar-se ao «snus» as mesmas regras que para os outros produtos do tabaco.

Alteração 571
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar devem ser 
isentos das proibições previstas nos n.os 1 
e 5.
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verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. de

Alteração 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

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

Or. de

Justificação

O consumo de rapé e tabaco para mascar tradicionais está limitado a muito poucas regiões 
europeias, em cujos usos e costumes está enraizado. Além disso, o rapé e o tabaco para 
mascar são sobretudo consumidos por pessoas de idade avançada. Relativamente aos 
requisitos em matéria de rotulagem referidos nos artigos 10.º e 11.º, as disposições aplicadas 
no caso do rapé e do tabaco para mascar são menos restritivas do que as aplicadas aos 
charutos, cigarrilhas e tabaco para cachimbo. Deve, por conseguinte, alargar-se ao artigo 
6.º o mesmo tratamento excecional.

Alteração 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a retirar por meio 
de atos de execução esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias, designadamente um 
aumento das vendas de, pelo menos, 20% 
nos 10 mercados dos Estados-Membros 
com maior volume de vendas, apurado 
com base nos dados comerciais 
transmitidos em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4;  ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores 
com menos de 25 anos de idade de, no 
mínimo, 10 pontos percentuais em, pelo 
menos, dez Estados-Membros para a 
categoria de produto respetiva, apurado 
com base no relatório Eurobarómetro de 
______ [esta data será definida aquando 
da adoção da diretiva], ou em estudos de 
prevalência equivalentes;

Or. en

Justificação

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term. It is also important to redefine "substantial 
change of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the 
current definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would 
be easily achievable without generating any substantial change in the volume market. This is 
because the market in 10 of the member countries is currently extremely low.

Alteração 574
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

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

Or. de

Justificação

As exceções à proibição para determinados produtos do tabaco são abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do artigo 6.º. Uma possível abolição das referidas exceções deve, por isso, 
permanecer no processo legislativo ordinário como elemento essencial das competências de 
ambos os colegisladores.

Alteração 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

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

Or. it
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Justificação

É preferível um processo legislativo ordinário para os aspetos essenciais da diretiva.

Alteração 576
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

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

Or. en

Justificação

A Comissão poderia alterar a presente diretiva de forma unilateral e fundamental se estivesse 
habilitada a adotar atos delegados nesta matéria. A regulamentação dos ingredientes deve 
passar pelo processo de codecisão.

Alteração 577
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5.
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delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. en

Justificação

O artigo 6.º, n.º 10, contém elementos essenciais da diretiva, pelo que não recai no âmbito 
dos atos delegados.

Alteração 578
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar, tabaco para 
cachimbo de água e produtos do tabaco 
sem combustão devem ser isentos das 
proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão com base em informações 
fornecidas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

O elevado consumo entre os jovens de tabaco através dos cachimbos de água, como a 
«shisha», merece uma atenção sanitária acrescida. Por conseguinte, é importante que as 
disposições do artigo 6.º relativas às informações a prestar sobre os ingredientes, bem como 
as do artigo 10.º sobre as advertências de saúde, se apliquem também a estes produtos.
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Alteração 579
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5.
Igualmente isentos devem ser os produtos 
do tabaco para inalar. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
retirar esta isenção caso se verifique uma
alteração substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. de

Alteração 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar, tabaco para 
cachimbos de água e produtos do tabaco 
sem combustão devem ser isentos das 
proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. ro
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Alteração 581
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão não devem ser 
isentos das proibições previstas nos n.os 1 e 
5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. el

Justificação

A presente diretiva deve prever uma proteção igual para todos os consumidores de produtos 
do tabaco.

Alteração 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.os 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar, cachimbos de 
água e produtos do tabaco sem combustão 
devem ser isentos das proibições previstas 
nos n.os 1 e 5. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 22.º, para retirar esta isenção 
caso se verifique uma alteração substancial 
das circunstâncias estabelecida num 
relatório da Comissão.

Or. it
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Justificação

O Eurobarómetro demonstra que a utilização do cachimbo de água («narguilé») é mais 
comum entre os jovens e os estudantes em comparação com outras categorias.

Alteração 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os fabricantes e importadores que 
pretendam que um ingrediente seja 
inscrito no Anexo I devem apresentar um 
pedido à Comissão. O pedido é 
acompanhado dos seguintes elementos:
a) Nome ou razão social e endereço 
permanente do fabricante ou importador;
b) Denominação química do ingrediente;
c)  Função do ingrediente e quantidade 
máxima a utilizar por cigarro; assim 
como
d) Provas inequívocas apoiadas por dados 
científicos de que o ingrediente não é 
abrangido por nenhum dos critérios de 
exclusão referidos no presente artigo.
A Comissão pode solicitar um parecer ao 
comité científico competente sobre se o 
ingrediente enquanto tal, ou apenas a 
partir de um determinado nível de 
concentração, é abrangido por qualquer 
um dos critérios de exclusão descritos no 
presente artigo. A Comissão toma uma 
decisão em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 1, o mais 
tardar, um ano após a receção do pedido.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer o procedimento para a inscrição dos ingredientes na lista positiva.
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Alteração 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O tabaco para uso oral («snus») 
fica isento do disposto no artigo 6.º da 
presente diretiva.

Or. sv

Justificação

Dada a proibição geral da venda de tabaco para uso oral («snus») na UE, não há interesse, 
no contexto transfronteiriço, em regulamentar o conteúdo deste tipo de tabaco a nível da UE. 
Essa regulamentação deve ser assegurada a nível nacional, pelo Estado-Membro (a Suécia) 
que permite a venda de tabaco para uso oral. A proposta de diretiva da Comissão é 
insuficiente no que respeita, por exemplo, à regulamentação dos aditivos nocivos. A diretiva 
não abrange substâncias passíveis de causar danos na saúde humana, mas prevê 
regulamentação bastante apertada para aromas comuns.

Alteração 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6-A
Estabelece-se um Fundo de Apoio aos 
Agricultores que cultivam Tabaco nas 
regiões onde este é produzido, a fim de 
compensar as perdas sofridas por esses 
agricultores devido à aplicação da 
diretiva. As medidas financeiras do fundo 
em causa são destinadas aos agricultores 
afetados pela redução da procura de 
tabaco em rama, assim como àqueles que 
queiram deixar de cultivar tabaco e 
alterar o perfil da sua produção.



AM\935758PT.doc 57/63 PE510.715v01-00

PT

Or. pl

Justificação

Após a aplicação das disposições da diretiva, a procura de tabaco em rama proveniente da 
UE diminuirá e este será provavelmente substituído pelo tabaco em rama proveniente de 
países terceiros, o que resultará numa redução dos rendimentos dos agricultores e num 
aumento do desemprego. Por conseguinte, é necessário estabelecer um Fundo de Apoio aos 
Agricultores que cultivam Tabaco destinado aos agricultores afetados pela redução da 
procura de tabaco em rama, assim como àqueles que queiram deixar de cultivar tabaco e 
alterar o perfil da sua produção.

Alteração 586
Marit Paulsen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada embalagem individual de produtos 
do tabaco e cada embalagem exterior 
devem ostentar advertências de saúde na 
ou nas línguas oficiais do Estado-Membro 
em que o produto é colocado no mercado.

1. À exceção dos produtos referidos no 
artigo 15.º, cada embalagem individual de 
produtos do tabaco e cada embalagem 
exterior devem ostentar advertências de 
saúde na ou nas línguas oficiais do Estado-
Membro em que o produto é colocado no 
mercado.

Or. en

Alteração 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada embalagem individual de produtos 
do tabaco e cada embalagem exterior 
devem ostentar advertências de saúde na 
ou nas línguas oficiais do Estado-Membro 
em que o produto é colocado no mercado.

1. Cada embalagem individual de produtos 
do tabaco e cada embalagem exterior, com 
a exceção dos celofanes transparentes 
utilizados nas vendas a retalho, devem 
ostentar advertências de saúde na ou nas 
línguas oficiais do Estado-Membro em que 
o produto é colocado no mercado.



PE510.715v01-00 58/63 AM\935758PT.doc

PT

Or. es

Justificação

Já se tem em conta esta consideração na atual diretiva. Além disso, o celofane transparente 
permite ver as advertências de saúde do maço interior.

Alteração 588
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde devem ocupar 
toda a superfície que lhe está reservada e 
não devem ser comentadas, parafraseadas 
ou referidas de qualquer modo.

2. As advertências de saúde devem ocupar 
toda a superfície que lhes está reservada.

Or. nl

Alteração 589
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl
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Alteração 590
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 591
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 593
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. No sentido de assegurar a sua 
integridade gráfica e visibilidade, as 
advertências de saúde devem ser impressas 
de modo inamovível, indeléveis e não 
devem ser de forma alguma dissimuladas 
ou separadas, incluindo por selos fiscais, 
marcas de preço, marcas de localização e 
seguimento, elementos de segurança ou por 
qualquer tipo de invólucro, bolsa, carteira, 
caixa, ou qualquer outro elemento, nem 
pela abertura da embalagem individual. Os 
mesmos imperativos de segurança 
justificam a manutenção da disposição 
estabelecida na Diretiva 2001/37/CE, que 
prevê, relativamente às caixas de 
charutos, a possibilidade de as 
advertências serem colocadas com 
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recurso a adesivos inamovíveis.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa restabelecer a disposição prevista na Diretiva 2001/37/CE por razões 
evidentes de custo por segmento de mercado.

Alteração 594
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A aplicação de advertências numa embalagem transparente afigura-se ineficaz, uma vez que 
quaisquer advertências são facilmente percetíveis através de um invólucro transparente.

Alteração 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. No sentido de assegurar a sua 
integridade gráfica e visibilidade, as 
advertências de saúde devem ser impressas 
de modo inamovível, indeléveis e não 
devem ser de forma alguma dissimuladas 
ou separadas, incluindo por selos fiscais, 
marcas de preço, marcas de localização e 
seguimento, elementos de segurança ou por 
qualquer tipo de invólucro, bolsa, carteira, 
caixa, ou qualquer outro elemento, nem 
pela abertura da embalagem individual. No 
caso de outros produtos do tabaco, com 
exceção dos cigarros, do tabaco de 
enrolar e dos produtos do tabaco sem 
combustão, as advertências de saúde
podem ser apostas sob a forma de 
autocolantes, desde que estes não possam 
ser descolados.

Or. de

Justificação

Dada a diversidade das embalagens e o fabrico em pequenas séries, a possibilidade de apor 
advertências sob a forma de autocolantes é importante para os fabricantes de charutos. A 
Diretiva 2001/37/CE prevê igualmente esta exceção.

Alteração 596
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Nos produtos de tiragem reduzida,
admite-se que as advertências referidas 
possam colar-se com rótulos adesivos, 
sempre que sejam colocados na sua 
origem e a sua destruição implique a 
destruição da embalagem.

Or. es

Alteração 597
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Somente no caso das embalagens de 
materiais nos quais a impressão das 
advertências combinadas seja difícil ou 
impossível, assegurar-se-á a nitidez e 
presença, sobretudo das advertências 
ilustradas, através de adesivos, desde que 
seja impossível descolá-los.

Or. es

Justificação

É necessário assegurar a nitidez das advertências nas embalagens, feitas de metal ou 
madeira, que não sejam fáceis de imprimir.


