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Alteração 598
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as advertências de saúde da superfície 
principal da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior são 
perfeitamente visíveis e não são parcial ou 
totalmente dissimuladas ou separadas por 
invólucros, bolsas, carteiras, caixas ou 
outros elementos quando os produtos do 
tabaco são colocados no mercado.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as advertências de saúde no campo 
visual principal da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior são 
perfeitamente visíveis e não são parcial ou 
totalmente dissimuladas ou separadas por 
invólucros, bolsas, carteiras, caixas ou 
outros elementos quando os produtos do 
tabaco são colocados no mercado.

Or. de

Alteração 599
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as advertências de saúde da superfície 
principal da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior são 
perfeitamente visíveis e não são parcial ou 
totalmente dissimuladas ou separadas por 
invólucros, bolsas, carteiras, caixas ou 
outros elementos quando os produtos do 
tabaco são colocados no mercado.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as advertências de saúde e os custos 
para a saúde da superfície principal da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior são perfeitamente 
visíveis e devem adotar as normas 
necessárias para evitar a colocação no 
mercado de qualquer tipo de invólucro, 
bolsa, carteira, caixa ou outros elementos 
que dissimulem ou separem parcial ou 
totalmente as advertências de saúde.

Or. en
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Alteração 600
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As advertências de saúde não devem, de 
forma alguma, dissimular ou separar selos 
fiscais, marcas de preço, marcas de 
localização e seguimento ou elementos de 
segurança nas embalagens individuais.

5. As advertências de saúde não devem, de 
forma alguma, dissimular ou separar selos 
fiscais, que devem ser colocados na 
abertura da embalagem dos produtos do 
tabaco, marcas de preço, marcas de 
localização e seguimento ou elementos de 
segurança nas embalagens individuais.

Or. el

Justificação

Os selos fiscais têm de ser colocados na abertura da embalagem dos produtos do tabaco, 
para serem destruídos após a abertura. Isso refrearia o uso múltiplo de selos fiscais e o 
contrabando.

Alteração 601
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Brice Hortefeux

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não devem 
aumentar o tamanho das advertências de 
saúde inclusive através da introdução de 
uma obrigação de rodear a advertência de 
saúde com uma moldura. O tamanho real 
das advertências de saúde deve ser 
calculado em relação à superfície na qual 
são apostas, antes da embalagem individual 
ser aberta.

6. Os Estados-Membros devem aumentar o 
tamanho das advertências de saúde 
inclusive através da introdução de uma 
obrigação de rodear a advertência de saúde 
com uma moldura. O tamanho real das 
advertências de saúde deve ser calculado 
em relação à superfície na qual são apostas, 
antes da embalagem individual ser aberta.

Or. fr
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Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de escolher a política de prevenção que 
julguem mais adequada para o seu território e em total coerência com o conjunto de políticas 
públicas adotadas a nível nacional.

Alteração 602
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As imagens em embalagens individuais 
e em qualquer embalagem exterior 
destinadas a consumidores na União 
devem cumprir as disposições do presente 
capítulo.

Suprimido

Or. el

Justificação

A introdução de imagens deve continuar ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 603
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. As embalagens individuais e as 
embalagens que as contêm não podem 
incluir impressões de descontos, 
distribuição gratuita, promoção 2 pelo 
preço de 1, ou similares, de qualquer tipo 
de produto do tabaco abrangido pela 
presente diretiva.

Or. es
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Alteração 604
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 8.º Suprimido
Advertências em texto para tabaco para 
fumar
1.
Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de tabaco para fumar 
devem ostentar a seguinte advertência 
geral:
Fumar mata – Deixe já!
2.
Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de tabaco para fumar 
devem ostentar a seguinte mensagem 
informativa:
O fumo do tabaco contém mais de 70 
substâncias cancerígenas
3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem 
ser impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais. Estas 
advertências devem ter uma largura não 
inferior a 20 mm e uma altura não 
inferior a 43 mm. No caso do tabaco de 
enrolar, a mensagem informativa deve ser 
impressa na superfície que se torna visível 
aquando da abertura da embalagem 
individual. A advertência geral e a 
mensagem informativa devem cobrir 50%
da superfície em que são impressas.
4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, a fim de:
(a) Adaptar a redação das advertências de 
saúde previstas nos n.os 1 e 2 ao progresso 
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científico e à evolução do mercado;
(b) Definir a posição, o formato, a 
configuração e a conceção das 
advertências de saúde estabelecidas no 
presente artigo, incluindo o tipo de letra e 
a cor de fundo.

Or. nl

Alteração 605
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de tabaco para fumar 
devem ostentar a seguinte mensagem 
informativa:

Os teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono dos cigarros 
medidos em conformidade com o 
artigo 4.º devem ser impressos numa face 
lateral dos maços de cigarros na língua 
ou línguas oficiais do Estado-Membro de 
comercialização, de forma a abrangerem,
pelo menos, 10% da superfície 
correspondente. Esta percentagem é 
elevada para 12% nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 15% nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. en

Justificação

Propõe-se a manutenção das regras de rotulagem referentes aos teores máximos de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono.

Alteração 606
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – subparágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O fumo do tabaco contém mais de 
70 substâncias cancerígenas

Suprimido

Or. en

Justificação

Propõe-se a manutenção das regras de rotulagem referentes aos teores máximos de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono.

Alteração 607
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

 O fumo do tabaco contém mais de 70 
substâncias cancerígenas

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 608
Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais.
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individual. A advertência geral e a 
mensagem informativa devem cobrir 50%
da superfície em que são impressas.

Or. en

Alteração 609
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As dimensões do maço não devem ser especificadas. Restringir o tamanho físico do maço 
pode encorajar o comércio ilícito, limitar a escolha do consumidor e a concorrência. Seria 
igualmente uma obstrução aos direitos de propriedade intelectual. ii) Os maços de tabaco de 
enrolar devem incluir mensagens informativas (ver artigo 8.º, n.º 2), mas não advertências 
gerais, que, de qualquer forma, não foram previstas no artigo 8.º, n.º 3.

Alteração 610
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O conceito de «campo visual principal» é definido no Regulamento relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios e corresponde, nesta definição, à 
intenção da Comissão no presente projeto de diretiva.

Alteração 611
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 612
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 613
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais. Estas 
advertências devem ter uma largura não 
inferior a 20 mm e uma altura não 
inferior a 43 mm. No caso do tabaco de 
enrolar, a mensagem informativa deve ser 

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

mensagem informativa devem cobrir 50%
da superfície em que são impressas.

Or. it

Alteração 614
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 615
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos maços de cigarros, a advertência 
geral e a mensagem informativa devem ser 
impressas nas faces laterais das 
embalagens individuais. Estas 

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

embalagens individuais. 

No caso do tabaco de enrolar, a mensagem 
informativa deve ser impressa na superfície 
que se torna visível aquando da abertura da 
embalagem individual. A advertência geral 
e a mensagem informativa devem cobrir 
50% da superfície em que são impressas.

Or. en

Justificação

Não está comprovado que, com um tamanho mínimo para os maços (decorrente das 
dimensões mínimas para as advertências de saúde), se alcance o objetivo de saúde pública. 
Estas restrições relativas à dimensão do maço reduzem a escolha do consumidor, põem em 
perigo a concorrência, prejudicam o negócio das indústrias de serviços e privam os 
fabricantes do direito à propriedade intelectual.

Alteração 616
José Manuel Fernandes

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 617
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

A normalização dos maços no seguimento da introdução de medidas mínimas de altura e 
largura para as advertências de saúde poderia ameaçar o valor de mercado — minando as 
medidas tuteladas pelos acordos com a OMC — e aumentar o risco de tráfico ilícito, sem 
qualquer tipo de benefício para a saúde dos consumidores.

Alteração 618
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Definir dimensões mínimas para as advertências de saúde implica definir as dimensões 
mínimas dos maços, o que, juntamente com os outros elementos de normalização, pode dar 
origem a concorrência ao nível dos preços com consequências imprevistas para toda a 
cadeia de abastecimento, incluindo os cultivadores de folhas. Além disso, os dados recolhidos 
pela Rand Europe relativamente ao impacto desta medida variam muito, porque foi 
comprovado que os maços de maior dimensão fazem aumentar o consumo de tabaco.

Alteração 619
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Justificação

As dimensões propostas não são aplicáveis a todos os tipos de embalagens. Se estas medidas 
fossem aplicadas, isso levaria à uniformidade do tamanho, forma e apresentação das 
embalagens, uma vez que as dimensões propostas não podem ser aplicadas a todos os tipos 
de embalagens. O resultado não seria a proteção da saúde pública, mas a eliminação de 
alguns tipos de embalagens e uma grave distorção da concorrência.

Alteração 620
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Com vista a assegurar um nível elevado de proteção da saúde e uma proteção equitativa para 
todos os consumidores na UE, os produtos do tabaco para fumar que não sejam cigarros e 
tabaco de enrolar devem estar sujeitos aos mesmos requisitos de rotulagem.

Alteração 621
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não devem ser criadas lacunas nas dimensões das embalagens. Embora utilizados por 
poucas pessoas quando comparados com os cigarros e o tabaco de enrolar, os jovens 
também utilizam outros produtos do tabaco.
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Alteração 622
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 13.º, n.º 1.

Alteração 623
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, a fim de:

Suprimido

(a) Adaptar a redação das advertências de 
saúde previstas nos n.os 1 e 2 ao progresso 
científico e à evolução do mercado;
(b) Definir a posição, o formato, a 
configuração e a conceção das 



AM\935759PT.doc 19/61 PE510.716v01-00

PT

advertências de saúde estabelecidas no 
presente artigo, incluindo o tipo de letra e 
a cor de fundo.

Or. en

Justificação

Todas as decisões da presente diretiva são decisões altamente políticas. Quaisquer alterações 
têm de ser efetuadas através do processo legislativo ordinário.

Alteração 624
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, a fim de:

Suprimido

(a) Adaptar a redação das advertências de 
saúde previstas nos n.os 1 e 2 ao progresso 
científico e à evolução do mercado;
(b) Definir a posição, o formato, a 
configuração e a conceção das 
advertências de saúde estabelecidas no 
presente artigo, incluindo o tipo de letra e 
a cor de fundo.

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 625
Ewald Stadler
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, a fim de:

Suprimido

(a) Adaptar a redação das advertências de 
saúde previstas nos n.ºs 1 e 2 ao progresso 
científico e à evolução do mercado;
(b) Definir a posição, o formato, a 
configuração e a conceção das 
advertências de saúde estabelecidas no 
presente artigo, incluindo o tipo de letra e 
a cor de fundo.

Or. de

Alteração 626
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, a fim de:

Suprimido

(a) Adaptar a redação das advertências de 
saúde previstas nos n.ºs 1 e 2 ao progresso 
científico e à evolução do mercado;
(b) Definir a posição, o formato, a 
configuração e a conceção das 
advertências de saúde estabelecidas no 
presente artigo, incluindo o tipo de letra e 
a cor de fundo.

Or. de
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Alteração 627
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Adaptar a redação das advertências de 
saúde previstas nos n.os 1 e 2 ao progresso 
científico e à evolução do mercado;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados conferidos à Comissão relativamente às advertências de saúde não são 
aceitáveis. O conteúdo destes pontos tem de ser regido pela própria diretiva.

Alteração 628
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. cs

Alteração 629
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 630
Eleni Theocharous

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 631
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Trata-se de uma parte fundamental do ato legislativo e não deve estar sujeita a uma 
delegação de poderes à Comissão.

Alteração 632
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados conferidos à Comissão relativamente às advertências de saúde não são 
aceitáveis. O conteúdo destes pontos tem de ser regido pela própria diretiva.

Alteração 633
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it
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Justificação

Para os aspetos essenciais da diretiva, deve-se dar preferência a um procedimento legislativo 
ordinário.

Alteração 634
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Definir a configuração e a conceção das 
advertências de saúde estabelecidas no 
presente artigo, incluindo o tipo de letra e a 
cor de fundo, tendo em conta as 
exigências linguísticas de cada 
Estado-Membro.

Or. it

Alteração 635
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 9 - Título

Texto da Comissão Alteração

 Advertências de saúde combinadas para 
tabaco para fumar

Advertências de saúde para tabaco para 
fumar

Or. nl

Alteração 636
Mario Pirillo

Proposta de diretiva
Artigo 9 – título
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Texto da Comissão Alteração

 Advertências de saúde combinadas para 
tabaco para fumar

Advertências de saúde combinadas para 
tabaco para fumar e campanhas de 
prevenção

Or. it

Alteração 637
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente diretiva prevê que a introdução de advertências de saúde combinadas fique à 
discrição dos Estados-Membros de modo a respeitar as diferenças nacionais, devendo 
manter-se assim.

Alteração 638
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente diretiva oferece aos Estados-Membros a possibilidade de introduzir advertências 
combinadas para satisfazer particularidades nacionais.

Alteração 639
Daniël van der Stoep

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 640
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 641
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Vale a pena especificar que as advertências de saúde têm de incluir uma imagem e um 
pequeno texto de advertência.

Alteração 642
Daniël van der Stoep

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens;

Suprimido

Or. nl

Alteração 643
Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens;

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto;

Or. en

Alteração 644
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens;

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I;

Or. en

Alteração 645
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens;

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I;

Or. de

Justificação

A presente diretiva oferece aos Estados-Membros a possibilidade de introduzir advertências 
combinadas para satisfazer particularidades nacionais.
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Alteração 646
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens;

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I;

Or. de

Alteração 647
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 
especificada na biblioteca de imagens;

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e também, 
a título facultativo, por uma fotografia a 
cores correspondente, especificada na 
biblioteca de imagens;

Or. cs

Alteração 648
Georgios Koumoutsakos

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I e uma 
fotografia a cores correspondente, 

(a) Ser constituídas por uma advertência 
em texto enumerada no anexo I ou por 
uma advertência em texto e uma fotografia 
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especificada na biblioteca de imagens; a cores correspondente, especificada na 
biblioteca de imagens;

Or. el

Justificação

A introdução de fotografias a cores deve continuar ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 649
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os Estados-Membros podem 
necessitar de advertências de saúde 
combinadas, sob a forma de uma 
advertência em texto e uma fotografia a 
cores que conste da biblioteca de imagens.

Or. en

Alteração 650
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Os Estados-Membros podem exigir 
advertências combinadas constituídas por 
uma advertência em texto enumerada no 
anexo I e uma fotografia a cores 
correspondente da biblioteca de imagens.

Or. de
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Alteração 651
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 652
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 30% da área externa da face 
dianteira e 40% da área externa da face 
traseira da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

;

Or. cs

Alteração 653
Timothy Kirkhope

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Continuar a abranger 30% da área 
externa da face dianteira e 40% da face 
traseira da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Or. en
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Alteração 654
Godfrey Bloom

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 30% da área externa da face 
traseira da embalagem individual;

Or. en

Alteração 655
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 30% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. nl

Alteração 656
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 40% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
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exterior; exterior;

Or. de

Alteração 657
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 40% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. en

Alteração 658
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 40% da área externa da face 
dianteira e 30% da face traseira da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior;

Or. en

Justificação

No que toca às dimensões das advertências de saúde, propõe-se a manutenção das 
disposições sobre a matéria da Decisão 2003/641/CE da Comissão. Não é razoável aumentar 
a dimensão das advertências para 75% tendo em conta os custos em que se incorre. As 
regras atualmente aplicáveis (40% da área externa da face dianteira e 30% da face traseira) 
proporcionam, por agora, um enquadramento jurídico adequado, não sendo necessárias 
quaisquer modificações.
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Alteração 659
Sergej Kozlík

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 40% da área externa da face 
dianteira e 50% da área externa da face 
traseira da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Or. en

Alteração 660
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger no máximo 43% da área 
externa da face dianteira e no máximo 62%
da face traseira da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior;

Or. de

Justificação

As normas mais rigorosas atualmente em vigor são as da Bélgica (43% da face dianteira e 
62% da traseira). Uma superfície ainda maior para as advertências prejudicaria, sem 
dúvida, os direitos de marca. De acordo com um estudo do Eurobarómetro, 82% dos 
inquiridos dizem que as advertências não têm qualquer influência sobre a sua decisão de 
fumar.

Alteração 661
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 50% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior; contudo, no caso das embalagens 
individuais destinadas ao tabaco de 
enrolar cuja face dianteira ou traseira 
ultrapasse os 75 cm2, cada advertência 
referida no presente artigo deve abranger 
uma área de 26,25 cm2;

Or. en

Justificação

A área externa da face da embalagem tem de ostentar advertências de saúde, códigos de 
barras, selos fiscais, marcações de rastreabilidade e possivelmente outras marcações 
nacionais. Se as advertências de saúde ocuparem 75% da área total da face, então pode não 
haver espaço suficiente para ostentar todas as outras marcações.

Alteração 662
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Dimensão proporcional, em linha com as recomendações da CQLAT.

Alteração 663
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 664
José Manuel Fernandes

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 665
Eleni Theocharous

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 666
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 667
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Em conformidade com as recomendações da CQLAT da OMS, as advertências devem ocupar 
no mínimo 50% da superfície principal da embalagem e as outras dimensões devem ser 
proporcionais.

Alteração 668
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A advertência constitui uma das formas de prevenção implementadas voluntariamente em 
determinados Estados-Membros e permite informar o consumidor acerca dos riscos que o 
tabaco acarreta. Para reforçar a luta contra o tabagismo, afigura-se importante que esta 
medida seja doravante objeto de implementação obrigatória em toda a União. Ainda que a 
Diretiva 2001/37/CE proponha uma cobertura de 30% a 40%, uma taxa de 50% parece mais 
adequada com vista a julgar a eficácia deste instrumento.

Alteração 669
Cristiana Muscardini

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 670
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

c) Abranger 75% da área externa da face c) Abranger 50% da área externa da face 
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dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. it

Alteração 671
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Justificação

Os aumentos no tamanho das advertências de saúde não devem ultrapassar 50% da 
superfície da embalagem dos produtos do tabaco.

Alteração 672
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

O aumento da dimensão das advertências para 75% é considerado injustificado e não parece 
reduzir ou prevenir a incidência do tabagismo. Esta medida representa uma forte limitação 
dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que circunscreve excessivamente o espaço à 
disposição da marca e limita a concorrência ao preço, ameaçando o mercado legal, sem que 
daí advenha qualquer benefício do ponto de vista da saúde.

Alteração 673
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Não existem argumentos científicos que assegurem que cobrindo 75% da área externa se 
atinjam os objetivos desejados, nomeadamente o objetivo de limitar o acesso dos jovens. Por 
outro lado, compromete-se o direito de os fabricantes do setor de utilizarem a sua marca.

Alteração 674
Kristian Vigenin

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 50% da área externa da face 
dianteira e 75% da área externa da face
traseira da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Or. bg
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Alteração 675
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 65% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. de

Justificação

Na Bélgica já são utilizadas advertências com dimensões de aproximadamente 65% nas 
embalagens de cigarros, devido aos três idiomas oficiais. As advertências de saúde 
combinadas devem, por este motivo, ocupar 65% da superfície dianteira e traseira por toda a 
UE.

Alteração 676
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Em conjunto com os códigos de 
barras, os selos fiscais, as marcações de 
rastreabilidade e outras marcações 
essenciais, abranger 75% da área externa 
da face dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. en

Justificação

Existe um conjunto de marcações essenciais nos produtos do tabaco, incluindo advertências 
de saúde, e todas elas devem abranger 75% da área externa da embalagem.
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Alteração 677
Glenis Willmott, Christel Schaldemose, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa 
Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 80% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. en

Justificação

As advertências de saúde são essenciais para aumentar a sensibilização quando aos efeitos 
negativos do tabaco para a saúde e para dissuadir os jovens de começarem a utilizar 
produtos do tabaco. Por conseguinte, a dimensão das advertências de saúde deve ser 
aumentada.

Alteração 678
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 80% da área externa da face 
dianteira e traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. en

Justificação

As advertências com imagens de maior dimensão são mais eficazes no que toca a transmitir a 
mensagem de que fumar acarreta riscos para a saúde. Países como a Tailândia, a Austrália, 
o Uruguai, o Sri Lanca e a Nova Zelândia implementaram advertências com imagens entre os 
80% e os 85%.
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Alteração 679
Godfrey Bloom

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ostentar a mesma advertência em 
texto e a fotografia a cores 
correspondente em ambos os lados da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior;

Suprimido

Or. en

Alteração 680
Daniël van der Stoep

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ostentar a mesma advertência em 
texto e a fotografia a cores 
correspondente em ambos os lados da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior;

Suprimido

Or. nl

Alteração 681
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ostentar a mesma advertência em texto (d) Ostentar a mesma advertência em texto 
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e a fotografia a cores correspondente em 
ambos os lados da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior;

em ambos os lados da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. de

Alteração 682
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ostentar a mesma advertência em texto 
e a fotografia a cores correspondente em 
ambos os lados da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior;

(d) Ostentar a mesma advertência em texto 
e também, a título facultativo, a fotografia 
a cores correspondente em ambos os lados 
da embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior; 

Or. cs

Alteração 683
Godfrey Bloom

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 684
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 685
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estar posicionadas junto do bordo 
inferior da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Or. en

Alteração 686
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estar posicionadas junto do bordo
inferior da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
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Or. de

Justificação

O posicionamento de advertências nos termos da atual situação jurídica não necessita de 
alterações.

Alteração 687
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estar posicionadas junto do bordo 
inferior da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior,

Or. es

Justificação

O objetivo é evitar que a abertura da embalagem rasgue a advertência, cumprindo a 
finalidade da proposta.

Alteração 688
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Estar posicionadas junto do bordo 
inferior da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Or. it
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Justificação

Posicionar as advertências de saúde junto do bordo superior seria contrário ao n.º 3 do 
artigo 7.º da presente diretiva, uma vez que o selo fiscal, que por motivos de tutela do 
produto deve ser colocado obrigatoriamente na parte superior, por forma a ser separado no 
momento da abertura, iria cobrir essas mesmas advertências.

Alteração 689
Sergej Kozlík

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 690
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No que toca às dimensões das advertências de saúde, propõe-se a manutenção das 
disposições sobre a matéria da Decisão 2003/641/CE da Comissão. Não é razoável aumentar 
a dimensão das advertências para 75% tendo em conta os custos em que se incorre. As 
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regras atualmente aplicáveis (40% da área externa da face dianteira e 30% da face traseira) 
proporcionam, por agora, um enquadramento jurídico adequado, não sendo necessárias 
quaisquer modificações.

Alteração 691
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 692
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A advertência que se encontra nas embalagens constitui uma das formas de prevenção 
implementadas voluntariamente em determinados Estados-Membros e permite, 
nomeadamente, informar o consumidor acerca dos riscos que a utilização do tabaco 
acarreta. Todavia, parece importante deixar ao consumidor a responsabilidade de escolher o 
produto que compra, estando paralelamente totalmente informado dos perigos ligados ao 
consumo do referido produto.
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Alteração 693
Eleni Theocharous

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 694
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estar posicionadas no local mais 
adequado de acordo com o sentido de 
leitura do idioma utilizado, o sentido de 
leitura e a forma de manusear da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Ter a mesma 
orientação que qualquer outra informação 
que figure na embalagem;

Or. es

Alteração 695
Kristian Vigenin

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. bg

Alteração 696
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Estar posicionadas em cada 
embalagem individual e em qualquer 
embalagem exterior e ter a mesma 
orientação de qualquer outra informação 
que figure na embalagem;

Or. cs

Alteração 697
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Ser reproduzidas no respeito do 
formato, da configuração, da conceção e 
das proporções especificadas pela 
Comissão ao abrigo do n.º 3;

Suprimido

Or. de

Alteração 698
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

f) Ser reproduzidas no respeito do formato,
da configuração, da conceção e das 
proporções especificadas pela Comissão ao 
abrigo do n.º 3;

f) Ser reproduzidas no respeito da 
configuração, da conceção e das 
proporções especificadas pela Comissão ao 
abrigo do n.º 3;

Or. it

(Cf. alteração ao artigo 9.º, n.º 3, alínea c).)

Alteração 699
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 700
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. cs

Alteração 701
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Não está comprovado que, com um tamanho mínimo para os maços (decorrente das 
dimensões mínimas para as advertências de saúde), se alcance o objetivo de saúde pública ou 
se desencoraje as crianças de começarem a fumar. Estas restrições relativas à dimensão do 
maço reduzem a escolha do consumidor, põem em perigo a concorrência, prejudicam o 
negócio das indústrias de serviços e privam os fabricantes do direito à propriedade 
intelectual.

Alteração 702
Sergej Kozlík

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 703
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

Não há conhecimento de que uma dimensão mínima da embalagem (resultante dos requisitos 
mínimos em termos de dimensões das advertências) contribua efetivamente para a proteção 
da saúde pública ou impeça as crianças e os jovens de fumar. A restrição da dimensão dos 
maços limita a livre escolha dos consumidores, impede a livre concorrência e restringe o 
direito à propriedade intelectual.

Alteração 704
Eleni Theocharous

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 705
José Manuel Fernandes
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pt

Alteração 706
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pt

Alteração 707
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Justificação

Definir dimensões mínimas para os maços de cigarros não serve qualquer propósito. Não 
devem ser delegados à Comissão poderes para tomar decisões acerca da configuração e 
proporção das advertências de saúde, uma vez que o Parlamento está a legislar sobre esta 
matéria.

Alteração 708
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

No que toca às dimensões das advertências de saúde, propõe-se a manutenção das 
disposições sobre a matéria da Decisão 2003/641/CE da Comissão. Não é razoável aumentar 
a dimensão das advertências para 75%, tendo em conta os custos em que se incorre. As 
regras atualmente aplicáveis (40% da área externa da face dianteira e 30% da face traseira) 
proporcionam, por agora, um enquadramento jurídico adequado, não sendo necessárias 
quaisquer modificações.

Alteração 709
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. fr

Justificação

A prevenção passa, nomeadamente, pela inscrição na embalagem de advertências destinadas 
a sensibilizar o consumidor sobre as consequências do tabagismo. A introdução na presente 
diretiva de uma taxa de cobertura da superfície da embalagem permite dar resposta à 
obrigação de oferecer uma mensagem clara ao consumidor, independentemente das 
dimensões da embalagem do tabaco. Definir a dimensão de um produto de consumo parece, 
pois, ultrapassar o objetivo pretendido.

Alteração 710
Jarosław Kalinowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pl

Justificação

As dimensões acima mencionadas dos maços de cigarros não permitem a embalagem dos 
cigarros «slim» que são mais compridos do que os cigarros «king-size».

Alteração 711
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

i) altura: não inferior a 64 mm;
ii) largura: não inferior a 55 mm.
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Or. it

Justificação

A normalização dos maços no seguimento da introdução de medidas mínimas de altura e 
largura para as advertências de saúde poderia ameaçar o valor de mercado — minando as 
medidas tuteladas pelos acordos com a OMC — e aumentar o risco de tráfico ilícito, sem 
qualquer tipo de benefício para a saúde dos consumidores.

Alteração 712
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. it

Alteração 713
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. es

Alteração 714
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. el

Justificação

As dimensões propostas, em conjunto com as regras sobre a percentagem da superfície 
exterior, não são aplicáveis a todos os tipos de embalagens. Isto imporia uma uniformidade 
no tamanho, forma e apresentação das embalagens, uma vez que as dimensões propostas não 
podem ser aplicadas a todos os tipos de embalagens. O resultado não seria a proteção da 
saúde pública, mas a eliminação de alguns tipos de embalagens e uma grave distorção da 
concorrência.

Alteração 715
Daniël van der Stoep

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

Texto da Comissão Alteração

i) altura: não inferior a 64 mm; i) altura: não superior a 32 mm;

Or. nl

Alteração 716
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

i) altura: não inferior a 64 mm; i) altura: não inferior a 46 mm;

Or. es
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Justificação

Não existe uma base científica objetiva que justifique que esta medida tenha o efeito desejado 
no consumo de tabaco nos jovens. As dimensões previstas neste n.º pressupõem a 
uniformização das embalagens, pelo que tornaria vulnerável a livre concorrência.

Alteração 717
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

i) altura: não inferior a 64 mm; i) altura: não inferior a 50 mm;

Or. en

Alteração 718
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

i) altura: não inferior a 64 mm; i) altura: não inferior a 55 mm;

Or. de

Justificação

Em consonância com a alteração ao artigo 9.º, n.º 1, alínea c), segundo o qual as 
advertências combinadas devem ocupar 65% da superfície dianteira e traseira.

Alteração 719
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

i) altura: não inferior a 64 mm; i) altura: não inferior a 68 mm;

Or. en
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Justificação

As advertências com imagens de maior dimensão são mais eficazes no que toca a transmitir a 
mensagem de que fumar acarreta riscos para a saúde.

Alteração 720
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

i) altura: não inferior a 64 mm; i) altura: altura mínima necessária para 
que as advertências de saúde ocupem a 
área mínima de 75% das faces dianteira e 
traseira, definida no artigo 9.º, n.º 1, 
alínea c);

Or. pt

Justificação

A definição da dimensão mínima das advertências em termos absolutos exclui as embalagens 
em material macio que têm apenas 53 mm de largura e uma altura variável. Uma formulação 
que preveja a cobertura de toda a extensão da largura da embalagem e de uma altura 
mínima necessária para que as advertências de saúde ocupem a área mínima de 75% das 
faces dianteira e traseira, definida no artigo 9.º, n.º  1, alínea c), permite uma solução para 
os vários tipos de embalagem.

Alteração 721
James Nicholson, Diane Dodds

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

Texto da Comissão Alteração

ii) largura: não inferior a 55 mm. ii) largura: não inferior a 42 mm.

Or. en
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Justificação

Restringir as dimensões dos maços desta forma terá impacto nos empregos ligados ao fabrico 
ao longo da cadeia de abastecimento. Também terá impacto nas escolhas dos consumidores. 
Criar restrições uniformes para os maços encoraja o comércio ilícito e reduz a inovação e a 
concorrência. Seria igualmente uma obstrução aos direitos de propriedade intelectual.

Alteração 722
Daniël van der Stoep

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

Texto da Comissão Alteração

ii) largura: não inferior a 55 mm. ii) largura: não superior a 25 mm.

Or. nl

Alteração 723
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

ii) largura: não inferior a 55 mm. ii) largura: toda a largura da face 
dianteira e da face traseira da 
embalagem.

Or. pt

Justificação

A definição da dimensão mínima das advertências em termos absolutos exclui as embalagens 
em material macio que têm apenas 53 mm de largura e uma altura variável. Uma formulação 
que preveja a cobertura de toda a extensão da largura da embalagem e de uma altura 
mínima necessária para que as advertências de saúde ocupem a área mínima de 75% das 
faces dianteira e traseira, definida no artigo 9.º, n.º  1, alínea c), permite uma solução para 
os vários tipos de embalagem.


