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Alteração 1234
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:

Suprimido

a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. fr

Alteração 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:

Suprimido

a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
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e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. pl

Alteração 1236
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:

Suprimido

a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

Or. en

Justificação

O conceito regulamentar deste artigo não é apoiado. Com exceção dos produtos do tabaco, 
os produtos que contêm nicotina, independentemente da quantidade da mesma, devem ser 
classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º do projeto não promove a garantia 
de um nível elevado de proteção da saúde e viola o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O artigo 18.º representa um passo atrás quando 
comparado com os regulamentos húngaros em vigor, portanto, é inaceitável na sua forma 
atual.
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Alteração 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:

Suprimido

a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

Or. it

Alteração 1238
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos Estados-Membros 
com três línguas oficiais.

b) Abranger 15 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 17 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 20 % nos Estados-Membros 
com três línguas oficiais.

Or. nl
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Alteração 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve solicitar um 
parecer ao Comité Científico dos Riscos 
para a Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (CCRSERI), no prazo de 24 
meses após a entrada em vigor da diretiva, 
com o intuito de dispor de dados 
científicos e toxicológicos fiáveis sobre os 
efeitos nocivos, ou não, dos principais 
componentes dos cigarros eletrónicos e as 
eventuais medidas de utilização prudente 
a adotar para este produto relacionado 
com o tabaco;

Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia e os seus comités científicos devem elaborar, dentro em breve, um 
relatório de segurança global sobre os diferentes tipos de cigarros eletrónicos atualmente no 
mercado, a maior parte das vezes à margem de qualquer regulamentação.

Alteração 1240
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 

Suprimido;
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das advertências de saúde.

Or. fr

Alteração 1241
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as decisões da presente diretiva são altamente políticas, sendo que toda e qualquer 
alteração tem de ser efetuada através de um processo legislativo ordinário.

Alteração 1242
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Suprimido
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Or. cs

Alteração 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Suprimido

Or. pl

Alteração 1244
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Suprimido

Or. de

Alteração 1245
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito regulamentar deste artigo não é apoiado. Com exceção dos produtos do tabaco, 
os produtos que contêm nicotina, independentemente da quantidade da mesma, devem ser 
classificados como produtos farmacêuticos. O artigo 18.º do projeto não promove a garantia 
de um nível elevado de proteção da saúde e viola o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O artigo 18.º representa um passo atrás quando 
comparado com os regulamentos húngaros em vigor, portanto, é inaceitável na sua forma 
atual.

Alteração 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 18.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Suprimido
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Or. it

Alteração 1247
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

5. A Comissão deve apresentar até (5 anos 
após a transposição da diretiva para o 
direito nacional em todos os 
Estados-Membros da UE) um relatório 
sobre a aplicação de outras disposições da 
diretiva a produtos que contêm nicotina. 
A Comissão deve analisar neste relatório 
a evolução científica e técnica na área dos 
produtos que contêm nicotina 
relativamente aos hábitos de consumo e 
às categorias de produtos.
Caso seja necessário, a Comissão deve 
fazer acompanhar o relatório de uma 
proposta legislativa que defina regras 
relativas à segurança dos produtos e à
publicidade de produtos que contêm 
nicotina, assim como normas relativas à 
posição, ao formato, à configuração, à 
conceção e à alternância das advertências 
de saúde.

Or. de

Alteração 1248
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Comissão deve, até 1 de janeiro de 
2017, efetuar um estudo sobre os produtos 
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artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

que contêm nicotina, em consulta com as 
partes interessadas pertinentes e os 
Estados-Membros. Esse estudo deve 
incluir uma avaliação de segurança 
abrangente, uma avaliação de riscos e 
uma análise de custos-benefícios, e 
apresentar várias opções legislativas 
potenciais. 

Or. en

Justificação

Os cigarros eletrónicos não são um medicamento, dado que não pretendem melhorar a saúde 
humana ou prevenir a doença. Além disso, embora vaporizem nicotina, também não 
constituem um produto do tabaco. Consequentemente, não pertencem à legislação sobre 
medicamentos nem sobre produtos do tabaco. A presente alteração requer um estudo para 
apresentar opções legislativas adequadas para estes novos produtos.

Alteração 1249
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No prazo máximo de dois anos a 
partir da data indicada no artigo 25.º, n.º 
1, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social um relatório 
sobre a possibilidade de propor legislação 
adicional relativa à colocação no mercado 
de produtos que contêm nicotina não 
autorizados nos termos da Diretiva 
2001/83/CE.
No relatório a Comissão deve indicar, 
designadamente, os elementos que devem 
ser considerados em função da evolução 
dos conhecimentos científicos e técnicos, 
incluindo o desenvolvimento de regras e 
normas sobre os produtos aprovadas a 
nível internacional, prestando especial 
atenção:
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a) Às normas para o fabrico e 
fornecimento de produtos que contêm 
nicotina;
b) À idade mínima adequada de compra e 
venda de produtos que contêm nicotina;
c) Aos requisitos de informação ao 
consumidor; 
d) À publicidade e comunicação em 
consonância com o potencial de redução 
dos malefícios dos produtos, incluindo a 
utilização de alegações sobre os produtos 
baseadas na ciência;
e) À necessidade de assegurar a 
disponibilidade de produtos que contêm 
nicotina aos consumidores de produtos do 
tabaco.
Com vista à elaboração do relatório, a 
Comissão, assistida por peritos científicos 
e técnicos, deve analisar padrões de 
consumo e utilização de produtos que 
contêm nicotina.

Or. en

Justificação

Os produtos de risco minimizado, como os chamados «cigarros eletrónicos», podem 
substituir os produtos do tabaco convencionais e contribuir para a redução dos efeitos 
nocivos para a saúde resultantes do consumo de tabaco. Embora seja necessária uma 
regulação legal, a exigência de uma autorização nos termos da diretiva relativa aos 
medicamentos para uso humano não corresponde ao estado atual dos conhecimentos 
científicos e deve, por conseguinte, ser reexaminada.

Alteração 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Produtos que contêm nicotina
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1. Os produtos que contêm nicotina só 
podem ser colocados no mercado se forem 
autorizados em conformidade com:
a) A Diretiva 2001/83/CE ou
b) O procedimento simplificado tal como 
estabelecido nos n.os 2 e 3.
Procedimento simplificado
2. No âmbito do procedimento 
simplificado, os Estados-Membros devem 
exigir aos fabricantes e importadores de 
produtos que contêm nicotina que 
apresentem um pedido de autorização de 
comercialização, que deve conter:
a) Elementos que comprovem que o 
produto é fabricado de acordo com os 
princípios e diretrizes das boas práticas de 
fabrico;
b) A descrição detalhada do produto em 
questão, incluindo todos os ingredientes e 
quantidades dos mesmos, bem como 
informações sobre as emissões;
c) Um plano de gestão de risco, incluindo 
um sistema para monitorizar e registar 
todas as reações adversas;
Os Estados-Membros têm o direito de 
cobrar uma taxa para o processamento do 
pedido. Podem também exigir que os 
fabricantes ou importadores realizem 
testes adicionais ou apresentem 
informações adicionais. Cada 
Estado-Membro deve tomar em devida 
consideração as autorizações já dadas por 
outro Estado-Membro.
3. Para produtos autorizados ao abrigo do 
procedimento simplificado, os 
Estados-Membros devem assegurar o 
cumprimento das seguintes condições:
a) O produto está claramente rotulado 
com o teor de nicotina, as instruções de 
utilização, as instruções para comunicar 
reações adversas, e as informações 
pormenorizadas do fabricante;
b) Cada embalagem individual e qualquer 
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embalagem exterior devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto destina-se a ser utilizado por 
fumadores com idade igual ou superior a 
18 anos como alternativa aos cigarros de 
tabaco. Contém nicotina, que é uma 
substância que cria uma elevada 
dependência. Consulte o seu médico em 
caso de gravidez, amamentação, alergia à 
nicotina ou propilenoglicol, ou 
hipertensão.
c) A utilização de aromatizantes é 
proibida;
d) A venda do produto deve ser limitada, 
de acordo com a idade legal para a venda 
de produtos do tabaco no Estado-Membro 
em questão;
e) Os produtos devem estar disponíveis 
para serem vendidos fora das farmácias;
f) A publicidade e a promoção devem ser 
devidamente regulamentadas;
4. Os Estados-Membros devem 
acompanhar o desenvolvimento do 
mercado de produtos que contêm 
nicotina, incluindo os progressos 
alcançados na redução dos malefícios, 
bem como qualquer indício de «porta de 
entrada» entre os jovens. Com base nos 
dados, a Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, 5 anos após a data de 
transposição da presente diretiva. O 
relatório deve avaliar se é necessário fazer 
alterações à presente diretiva.

Or. en

Justificação

Existem provas de que os cigarros eletrónicos podem ajudar nas estratégias de redução dos 
malefícios, por isso, devem ter autorização para competir mais livremente com os cigarros -
em termos dos locais onde são vendidos, etc. No entanto, os produtos devem continuar a ter 
de cumprir as normas de segurança e qualidade adequadas. A opção de um procedimento de 
autorização simplificado contém elementos da regulamentação sobre medicamentos, bem 
como da regulamentação sobre o tabaco. É necessário proceder com cautela, dada a falta de 
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dados, especialmente sobre os efeitos a longo prazo. Existe uma necessidade de um maior 
acompanhamento, e o regime regulamentar para os produtos que contêm nicotina deve ser 
revisto num prazo de cinco anos.

Alteração 1251
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 19 - título

Texto da Comissão Alteração

Produtos à base de plantas para fumar Sucedâneos do tabaco

Or. en

Justificação

O título do artigo 19 º é demasiado restrito, devendo ser alargado para abranger também 
sucedâneos do tabaco (por exemplo, cartuchos isentos de nicotina utilizados em cigarros 
eletrónicos e cigarros à base de plantas), dado que estes também prejudicam a saúde.

Alteração 1252
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos à base de 
plantas para fumar devem ostentar a 
seguinte advertência geral:

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de sucedâneos do 
tabaco para fumar devem ostentar a 
seguinte advertência geral:

Or. en

Alteração 1253
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos à base de 
plantas para fumar devem ostentar a 
seguinte advertência geral:

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos à base de 
plantas para fumar ou de produtos sem 
nicotina destinados à vaporização ou para 
fumar devem ostentar a seguinte 
advertência geral:

Or. fi

Alteração 1254
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Este produto pode prejudicar a sua saúde Este produto prejudica a sua saúde

Or. el

Alteração 1255
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Este produto pode prejudicar a sua saúde Este produto natural pode prejudicar a sua 
saúde

Or. fr

Justificação

As advertências de saúde devem corresponder à realidade do produto e descrevê-lo da 
maneira mais completa possível.

Alteração 1256
Riikka Manner
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Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Este produto pode prejudicar a sua saúde Este produto prejudica a sua saúde

Or. en

Alteração 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este produto pode prejudicar a sua saúde Este produto prejudica a sua saúde.

Or. de

Alteração 1258
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A advertência de saúde deve ser 
impressa na superfície externa dianteira e
traseira da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior.

2. A advertência de saúde deve ser 
impressa na superfície externa dianteira, 
inferior ou traseira da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior.

Or. cs

Alteração 1259
Daniël van der Stoep
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Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 32 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 15 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 17 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 20 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. nl

Alteração 1260
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 32 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 15 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 18 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 20 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. de

Alteração 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposta de diretiva
Artigo 19.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 32 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

3. A advertência de saúde deve cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 4. 
Não deve abranger menos de 30 % da área 
da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 32 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com mais de duas
línguas oficiais.

Or. it

Alteração 1262
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Produtos de imitação do tabaco

A colocação no mercado de produtos de 
imitação do tabaco é proibida.

Or. en

Alteração 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Produtos de imitação do tabaco

1. Os produtos de imitação do tabaco que 
possam apelar aos menores e constituir 
uma potencial porta de entrada para a 
utilização de produtos do tabaco são 
proibidos.

Or. en

Justificação

Os produtos de imitação do tabaco que se destinam a menores podem incentivar a utilização 
de produtos do tabaco por parte das crianças. A maioria das pessoas começa a fumar quando 
ainda são menores de idade. Devemos, por isso, concentrar-nos em dissuadir os jovens de 
fumar e evitar a utilização de produtos de imitação do tabaco, tais como os dispositivos 
eletrónicos portáteis conhecidos por «shisha-pen» ou «hookah pen», que são particularmente 
atrativos para os jovens e os familiarizam com o comportamento de fumar, pondo em perigo 
a saúde pública.

Alteração 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As consequências económicas e 
sociais negativas da aplicação da presente 
diretiva devem ser combatidas através de 
medidas adequadas e de apoio financeiro 
no quadro do orçamento da UE.

Or. en

Alteração 1265
Gaston Franco
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Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 22.° Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, 
e no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de [Serviço das Publicações: 
inserir data da entrada em vigor da 
presente diretiva].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.os 3 e 
4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os

3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.os 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí 
precisada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 
3.º, n.os 2 e 3, do artigo 4.º, n.os 3 e 4, do 
artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, do artigo 8.º, n.º 4, 
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do artigo 9.º, n.º 3, do artigo 10.º, n.º 5, do 
artigo 11.º, n.º 3, do artigo 13.º, n.os 3 e 4, 
do artigo 14.º, n.º 9, e do artigo 18.º, n.os 2 
e 5, só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato a 
essas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho informarem a Comissão de 
que não formularão objeções. O prazo 
pode ser prolongado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Justificação

Todas as decisões da presente diretiva são altamente políticas, sendo que toda e qualquer 
alteração tem de ser efetuada através de um processo legislativo ordinário.

Alteração 1266
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo. Só podem 
ser adotados atos delegados nos casos em 
que a presente diretiva prevê 
explicitamente uma tal delegação de 
poderes.

Or. de

Justificação

Afigura-se pouco eficiente enumerar todas as delegações de poderes nos números seguintes 
da presente diretiva.
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Alteração 1267
Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na preparação de atos delegados, a 
Comissão deve garantir uma consulta 
adequada a nível dos Estados-Membros e 
da União, seguindo o artigo 4.º, n.º 7, e o 
artigo 5.º, n.º 3, da Convenção-Quadro da 
OMS para a Luta Antitabaco (CQLAT).

Or. en

Justificação

Esta alteração foi inspirada por uma carta do Comité Permanente dos Médicos Europeus 
(CPME).

Alteração 1268
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no 
artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 
e 10, no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, 
n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, 
n.º 3, no artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, no 
artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.ºs 2 e 
5, é conferido à Comissão por um período 
indeterminado a contar de [Serviço das 
Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 6.º, n.º 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, 
n.º 3, e no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado a contar de [Serviço das 
Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. el
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Justificação

As disposições suprimidas são elementos essenciais do ato legislativo. Por conseguinte, 
qualquer alteração a estas disposições deve ser sujeita ao processo legislativo regular.

Alteração 1269
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, 
e no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão por um período de 
dois anos a contar de [Serviço das
Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. de

Justificação

O aumento do controlo parlamentar exige a limitação da duração da delegação de poderes. 
Dois anos afiguram-se um período adequado, uma vez que o Parlamento deve ter a 
oportunidade de poder exercer um certo controlo sobre a Comissão também no espaço de 
uma legislatura.

Alteração 1270
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 
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4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente
diretiva].

6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 4, no 
artigo 9.º, n.º 3, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, e no artigo 14.º, n.º 9,
é conferido à Comissão por um período de 
5 anos a contar de (...). (O Serviço das 
Publicações deve inserir a data da entrada 
em vigor do presente ato modificativo). A 
Comissão deve elaborar um relatório 
relativo à delegação de poderes o mais 
tardar nove meses antes do final do 
período de cinco anos. A delegação de 
poderes é automaticamente prorrogada 
por períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
opuser a essa prorrogação pelo menos 
três meses antes do final de cada período.

Or. en

Justificação

Coerente com a redação normalizada do Parlamento Europeu sobre os atos delegados.

Alteração 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, 
e no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.º 4, no artigo 
8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, 
n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, 
n.º 3, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.os 2 e 5, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. de
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Justificação

Proposta de alteração subsequente: adaptação técnica devido às alterações relativas aos 
artigos 6.º e 13.º da proposta da Comissão.

Alteração 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 22.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 
4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, 
e no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3-B, no 
artigo 4.º, n.ºs 3, 4 e 4-B, no artigo 6.º, n.ºs 
2, 3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 
9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, no artigo 
11.º, n.º 3 e no artigo 14.º, n.º 9, é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos a contar de [Serviço das 
Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. it

Alteração 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 22.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 
4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, é conferido à 

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 
4.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.ºs 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, é conferido à 
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Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

Comissão por um período de três anos a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

Or. it

Alteração 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.ºs 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.º 4, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 
e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.os 2 e 5, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. en

Justificação

Coerência com alterações anteriores.

Alteração 1275
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 
6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 4, no 
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no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, no 
artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 e 4, 
no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.os 2 
e 5, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. en

Alteração 1276
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 
6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 4, no 
artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, no 
artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 e 4, 
no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.os 2 
e 5, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. en

Alteração 1277
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 
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4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 4, no 
artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, no 
artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 e 4, 
no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.os 2 
e 5, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão de atos delegados em alterações anteriores.

Alteração 1278
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de para adotar atos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, 
no artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. O poder para adotar atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 
6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3, no 
artigo 13.º, n.os 3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e 
no artigo 18.º, n.os 2 e 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

Or. cs

Alteração 1279
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, e do artigo 9.º, 
n.º 3, alíneas a) a c), preveem um período 
transitório de pelo menos 24 meses, 
durante o qual podem ser utilizadas 
simultaneamente embalagens do tabaco 
para fumar com advertências de saúde 
definidas na presente diretiva e no ato 
delegado publicado com base nas 
autorizações contidas nas disposições 
supracitadas.

Or. pl

Justificação

O ciclo de produção e de distribuição (desde a impressão das embalagens até à venda das 
mesmas num local de venda a retalho) dura entre 18 e 24 meses e, no caso de alterações 
consideráveis do aspeto da embalagem, até 36 meses. Portanto, a fim de evitar perdas 
desnecessárias resultantes da necessidade de retirar os cigarros do mercado, é necessário 
prever um período transitório, durante o qual será possível comercializar simultaneamente 
embalagens com advertências de saúde «antigas» e advertências de saúde introduzidas 
recentemente. Isso permitirá uma alteração harmoniosa do modelo de embalagem.

Alteração 1280
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.os 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. A decisão de 

3. A delegação de poderes pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. A decisão de revogação produz 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
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revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

vigor.

Or. de

Alteração 1281
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O artigo 4.º, n.os 3 e 4, o artigo 6.º, n.os 3, 
9 e 10, o artigo 8.º, n.º 4, o artigo 9.º, n.º 3, 
o artigo 11.º, n.º 3, o artigo 13.º, n.os 3 e 4, 
e o artigo 14.º, n.º 9, podem ser revogados
em qualquer altura pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. Entra 
em vigor no dia seguinte ao da publicação 
da decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí precisada. 
A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Coerência com alterações anteriores.

Alteração 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.os 3 e 4, 
no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3
e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.os 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.os 3 e 4, 
no artigo 6.º, n.º 4, no artigo 8.º, n.º 4, no 
artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, no 
artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.º 3, no 
artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.os 2 e 5, 
pode ser revogada em qualquer altura pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. A decisão de revogação produz 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
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seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. de

Justificação

Proposta de alteração subsequente: adaptação técnica devido às alterações relativas aos 
artigos 6.º e 13.º da proposta da Comissão.

Alteração 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 22.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, no artigo 4.º, n.ºs 3 e 
4, no artigo 6.º, n.ºs 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.ºs 
3 e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.ºs 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.ºs 2 e 3-A, no artigo 4.º, n.ºs 3, 
4 e 4-A, no artigo 6.º, n.ºs 2, 3, 9 e 10, no 
artigo 8.º, n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 10.º, n.º 5, no artigo 11.º, n.º 3 e no 
artigo 14.º, n.º 9, pode ser revogada em 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação de poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

Or. it

Alteração 1285
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão de atos delegados em alterações anteriores.

Alteração 1286
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.os 3 e 
4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 
e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.os 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 

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

em vigor no dia seguinte ao da publicação 
da decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior aí precisada. 
A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 1287
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.os 3 e 
4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
5, no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 
e 4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, 
n.os 2 e 5, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A revogação produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.os 3 e 4, no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 
10, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, 
no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 e 
4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.os

2 e 5, pode ser revogada em qualquer altura 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A revogação produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. cs

Alteração 1288
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1289
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Um ato delegado só entra em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
essas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O prazo pode ser 
prolongado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
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do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. de

Alteração 1290
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado ao abrigo do
artigo 3.º, n.os 2 e 3, do artigo 4.º, n.os 3 e 
4, do artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, do artigo 8.º, 
n.º 4, do artigo 9.º, n.º 3, do artigo 10.º, n.º 
5, do artigo 11.º, n.º 3, do artigo 13.º, n.os

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

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

Or. pl

Justificação

As disposições suprimidas dizem respeito ao poder da Comissão de adotar atos delegados, 
que devem ser regulamentadas no ato de base ou no procedimento de exame com base no 
artigo 291.º do TFUE.

Alteração 1291
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Coerência com alterações anteriores.

Alteração 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Proposta de alteração subsequente: adaptação técnica devido às alterações relativas aos 
artigos 6.º e 13.º da proposta da Comissão.

Alteração 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 1295
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. cs

Alteração 1296
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1297
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado ao abrigo do artigo 3.º, 
n.os 2 e 3, do artigo 4.º, n.os 3 e 4, do artigo
6.º, n.os 3, 9 e 10, do artigo 8.º, n.º 4, do 

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

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

Or. en

Alteração 1298
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão de atos delegados em alterações anteriores.
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Alteração 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 23.º Suprimido
Relatório
1.
O mais tardar cinco anos após a data 
fixada no artigo 25.º, n.º 1, a Comissão 
deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões sobre a aplicação da 
presente diretiva.
Para a elaboração do relatório, a 
Comissão será assistida por peritos 
científicos e técnicos a fim de dispor de 
todas as informações necessárias.
2.
No relatório a Comissão deve indicar, 
designadamente, os elementos que 
deverão ser reexaminados ou 
desenvolvidos em função da evolução dos 
conhecimentos científicos e técnicos, 
incluindo o desenvolvimento de regras e 
normas sobre os produtos aprovadas a 
nível internacional, prestando especial 
atenção:
a) À experiência adquirida no atinente à 
conceção das superfícies das embalagens 
não abrangidas pela presente diretiva, 
tendo em conta desenvolvimentos 
nacionais, internacionais, jurídicos,
económicos e científicos;
b) Aos desenvolvimentos do mercado em 
termos de novos produtos do tabaco 
considerando, entre outros elementos, as 
notificações recebidas ao abrigo do artigo 
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17.º;
c) Aos desenvolvimentos do mercado que 
conduzam a alterações substanciais das 
circunstâncias.
Os Estados-Membros devem prestar à 
Comissão a assistência e todas as 
informações disponíveis para realizar a 
avaliação e a elaboração do relatório.
3. O relatório deve ser acompanhado de 
propostas de alteração da presente 
diretiva que a Comissão considere 
necessárias para a adaptar à evolução no 
setor dos produtos do tabaco e produtos 
afins, na medida em que for necessário 
para o funcionamento do mercado 
interno, e para integrar qualquer nova 
evolução baseada em dados científicos e 
os desenvolvimentos em matéria de 
normas relativas aos produtos acordadas 
a nível internacional.

Or. en

Alteração 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 1301
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos desenvolvimentos do mercado em 
termos de novos produtos do tabaco 
considerando, entre outros elementos, as 
notificações recebidas ao abrigo do artigo 
17.º;

b) Aos desenvolvimentos do mercado em 
termos de novos produtos do tabaco 
considerando, entre outros elementos, as 
notificações recebidas ao abrigo do artigo 
17.º e tendo especialmente em conta a 
avaliação das potenciais vantagens da 
diminuição dos efeitos nocivos das novas 
categorias de produtos do tabaco e a 
diminuição do risco de doenças 
associadas ao tabagismo;

Or. cs

Alteração 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Aos métodos para uma avaliação e 
uma regulamentação mais realistas da 
toxicidade e da nocividade;

Or. da

Justificação

Alínea reintroduzida a partir da atual Diretiva 2001/37/CE.

Alteração 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Ao potencial impacto da diretiva no 
cultivo europeu de tabaco.

Or. es

Alteração 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) À avaliação dos efeitos de 
dependência dos ingredientes geradores 
de dependência;

Or. da

Justificação

Alínea reintroduzida a partir da atual Diretiva 2001/37/CE.

Alteração 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) À avaliação dos produtos do tabaco 
suscetíveis de reduzir os efeitos nocivos;

Or. da

Justificação

Alínea reintroduzida a partir da atual Diretiva 2001/37/CE.
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Alteração 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Ao desenvolvimento de métodos 
normalizados de medição do teor dos 
constituintes do fumo dos cigarros 
distintos do alcatrão, da nicotina e do 
monóxido de carbono;

Or. da

Justificação

Alínea reintroduzida a partir da atual Diretiva 2001/37/CE.

Alteração 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) Aos dados toxicológicos destes 
ingredientes a exigir aos fabricantes, bem 
como ao modo como esses ingredientes 
deverão ser testados, a fim de permitir às 
autoridades sanitárias avaliar a sua 
utilização;

Or. da

Justificação

Alínea reintroduzida a partir da atual Diretiva 2001/37/CE.

Alteração 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
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Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-F) À elaboração de normas relativas aos 
produtos distintos dos cigarros.

Or. da

Alteração 1309
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
apresentar um relatório de dois em dois 
anos à Comissão sobre a aplicação das 
medidas tomadas nos termos da 
Recomendação 2003/54/CE do Conselho, 
de 2 de dezembro de 2002, relativa à 
prevenção do tabagismo e a iniciativas 
destinadas a reforçar a luta antitabaco, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
limites de idade definidos na legislação 
nacional, bem como aos seus planos para 
aumentar o limite de idade para atingir a 
meta de uma «geração livre de fumo».

Or. en

Justificação

Segundo a Comissão, 70 % das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos. De acordo com 
a recomendação do Conselho de 2002, 60 % das pessoas começam a fumar antes dos 13 
anos, e 90 % antes dos 18 anos. A idade legal de compra é de 18 anos, em 22 
Estados-Membros, e de 16 anos nos cinco restantes (AT, BE, IT, LU e NL). Existe, portanto, 
um grave problema de não aplicação do limite de idade na maioria dos Estados-Membros. A 
obrigação de comunicação na recomendação do Conselho deve tornar-se juridicamente 
vinculativa.

Alteração 1310
Martin Callanan
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não devem proibir 
ou restringir a importação, a venda ou o 
consumo de produtos do tabaco ou de 
produtos afins que cumpram o disposto na 
presente diretiva.

1. Sob reserva do disposto nos n.os 2 e 3, 
os Estados-Membros não devem proibir ou 
restringir a importação, a venda ou o 
consumo de produtos do tabaco ou de 
produtos afins que cumpram o disposto na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 1311
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública. Um Estado-Membro 
pode também introduzir disposições mais 
rigorosas por motivos relacionados com a 
situação específica desse Estado-Membro 
e desde que as disposições sejam 
justificadas pela necessidade de proteger a 
saúde pública. Estas disposições nacionais 
devem ser notificadas à Comissão 
juntamente com os motivos que justificam 
a sua manutenção ou introdução. A 
Comissão deve, num prazo de seis meses a 
contar da data de receção da notificação, 
aprovar ou rejeitar as disposições após ter 
verificado, tendo em conta o elevado nível 
de proteção da saúde alcançado pela 
presente diretiva, se as mesmas são ou não 
justificadas, necessárias e proporcionadas 

2. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, em conformidade com o 
Tratado, disposições mais rigorosas 
relativas aos produtos do tabaco que 
considerem necessárias para proteger a 
saúde pública, desde que estas disposições 
não sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação das disposições da presente 
diretiva.
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em relação ao seu objetivo e se constituem 
ou não uma forma de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada 
ao comércio entre Estados-Membros. Se a 
Comissão não adotar qualquer decisão 
neste prazo, as disposições nacionais são 
consideradas aprovadas.

Or. de

Alteração 1312
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode 
também introduzir disposições mais 
rigorosas por motivos relacionados com a 
situação específica desse Estado-Membro 
e desde que as disposições sejam 
justificadas pela necessidade de proteger a 
saúde pública. Estas disposições 
nacionais devem ser notificadas à 
Comissão juntamente com os motivos que 
justificam a sua manutenção ou 
introdução. A Comissão deve, num prazo 
de seis meses a contar da data de receção 
da notificação, aprovar ou rejeitar as 
disposições após ter verificado, tendo em 
conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação 
ao seu objetivo e se constituem ou não 
uma forma de discriminação arbitrária ou 
uma restrição dissimulada ao comércio 
entre Estados-Membros. Se a Comissão 

2. Um Estado-Membro pode adotar ou 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, desde que tais disposições sejam 
compatíveis com o Tratado.
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não adotar qualquer decisão neste prazo, 
as disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

Or. en

Justificação

É fundamental, por razões de saúde pública, que os Estados-Membros mantenham a 
capacidade de ir mais além a nível nacional no que diz respeito às medidas de controlo do 
tabaco, se assim o desejarem, e que não estejam restritos nas suas ambições relativas a esse 
domínio, desde que tal seja proporcionado e compatível com a legislação da UE. Para além 
disso, existe a forte convicção de que os Estados-Membros não devem ser forçados a 
considerar ações regressivas na sequência da adoção da diretiva revista.

Alteração 1313
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode 
também introduzir disposições mais 
rigorosas por motivos relacionados com a 
situação específica desse Estado-Membro 
e desde que as disposições sejam 
justificadas pela necessidade de proteger a 
saúde pública. Estas disposições nacionais 
devem ser notificadas à Comissão 
juntamente com os motivos que justificam 
a sua manutenção ou introdução. A 
Comissão deve, num prazo de seis meses a 
contar da data de receção da notificação, 
aprovar ou rejeitar as disposições após ter 
verificado, tendo em conta o elevado nível 
de proteção da saúde alcançado pela 
presente diretiva, se as mesmas são ou 
não justificadas, necessárias e 

2. No entanto, a presente diretiva não deve 
afetar o direito dos Estados-Membros de 
introduzir disposições mais rigorosas desde 
que estas disposições sejam justificadas 
pela necessidade de proteger a saúde 
pública, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade. Estas disposições 
nacionais devem ser notificadas à 
Comissão juntamente com os motivos que 
justificam a sua manutenção ou introdução.
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proporcionadas em relação ao seu 
objetivo e se constituem ou não uma 
forma de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros. Se a Comissão não 
adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

Or. el

Justificação

O objetivo da diretiva consiste em harmonizar, em vez de fragmentar, o mercado dos 
produtos do tabaco. Convém ainda salientar o facto de a proteção da saúde pública ser da 
competência dos Estados-Membros.

Alteração 1314
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis aos produtos 
fabricados e vendidos no Estado-Membro 
em causa, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Sem prejuízo do disposto na Diretiva 
98/34/CE, estas disposições nacionais 
devem ser notificadas à Comissão 
juntamente com os motivos que justificam 
a sua manutenção ou introdução. A 
Comissão deve, num prazo de seis meses a 
contar da data de receção da notificação, 
aprovar ou rejeitar as disposições após ter 
verificado, tendo em conta o elevado nível 
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necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo e se constituem ou não uma 
forma de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros. Se a Comissão não 
adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

de proteção da saúde alcançado pela 
presente diretiva, se as mesmas são ou não 
justificadas, necessárias e proporcionadas 
em relação ao seu objetivo e se constituem 
ou não uma forma de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre Estados-Membros. Se a 
Comissão não adotar qualquer decisão 
neste prazo, as disposições nacionais são 
consideradas aprovadas. 

Or. cs

Alteração 1315
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo e se constituem ou não uma 
forma de discriminação arbitrária ou uma 

2. No entanto, um Estado-Membro tem o 
direito de manter disposições nacionais 
mais rigorosas, aplicáveis sem distinção a 
todos os produtos, em áreas abrangidas 
pela diretiva, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública.
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restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros. Se a Comissão não 
adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

Um Estado-Membro tem também o direito 
de introduzir disposições mais rigorosas 
por motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução.
A Comissão deve, num prazo de seis meses 
a contar da data de receção da notificação, 
aprovar ou rejeitar as disposições após ter 
verificado, tendo em conta o elevado nível 
de proteção da saúde alcançado pela 
presente diretiva, se as mesmas são ou não 
justificadas, necessárias e proporcionadas 
em relação ao seu objetivo e se constituem 
ou não uma forma de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre Estados-Membros. Se a 
Comissão não adotar qualquer decisão 
neste prazo, as disposições nacionais são 
consideradas aprovadas.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem poder manter disposições nacionais mais rigorosas, aplicáveis 
sem distinção a todos os produtos, nas áreas abrangidas pela diretiva, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da saúde pública.

Alteração 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo e se constituem ou não uma 
forma de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros. Se a Comissão não 
adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. As disposições que recomendam 
que os retalhistas de produtos do tabaco 
não exponham esses produtos no ponto de 
venda são consideradas medidas 
adequadas para salvaguardar a saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo e se constituem ou não uma 
forma de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros. Se a Comissão não 
adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

Or. en

Justificação

Todas as medidas que desencorajam a venda de produtos relacionados com o tabaco, 
incluindo as disposições que recomendam a ocultação apropriada desses produtos nas lojas 
autorizadas, foram tomadas para proteger a saúde pública.
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Alteração 1317
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo e se constituem ou não uma 
forma de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros. Se a Comissão não 
adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões imperiosas 
relacionadas com a proteção da saúde 
pública. Um Estado-Membro pode também 
introduzir disposições mais rigorosas por 
motivos relacionados com a situação 
específica desse Estado-Membro e desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
Estas disposições nacionais devem ser 
notificadas à Comissão juntamente com os 
motivos que justificam a sua manutenção 
ou introdução. A Comissão deve, num 
prazo de seis meses a contar da data de 
receção da notificação, aprovar ou rejeitar 
as disposições após ter verificado, tendo 
em conta o elevado nível de proteção da 
saúde alcançado pela presente diretiva, se 
as mesmas são ou não justificadas, 
necessárias e proporcionadas em relação ao 
seu objetivo e aos requisitos e princípios 
do mercado interno e se constituem ou não 
uma forma de discriminação arbitrária ou 
uma restrição dissimulada ao comércio 
entre Estados-Membros. Se a Comissão 
não adotar qualquer decisão neste prazo, as 
disposições nacionais são consideradas 
aprovadas.

Or. de

Alteração 1318
Holger Krahmer
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, em conformidade com o 
Tratado, disposições nacionais relativas a 
aspetos não regulamentados pela presente 
diretiva. Estas disposições nacionais têm 
de ser justificadas por motivos imperiosos 
de interesse público e ser necessárias e 
proporcionadas em relação ao seu 
objetivo. Não devem constituir uma forma 
de discriminação arbitrária nem uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros e não devem pôr em 
risco a plena aplicação da presente 
diretiva.

Suprimido

Or. de

Alteração 1319
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, em conformidade com o 
Tratado, disposições nacionais relativas a 
aspetos não regulamentados pela presente 
diretiva. Estas disposições nacionais têm 
de ser justificadas por motivos imperiosos 
de interesse público e ser necessárias e 
proporcionadas em relação ao seu 
objetivo. Não devem constituir uma forma 
de discriminação arbitrária nem uma 
restrição dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros e não devem pôr em 
risco a plena aplicação da presente 

3. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, desde que sejam compatíveis
com o Tratado, disposições nacionais 
relativas a aspetos não regulamentados pela 
presente diretiva.
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diretiva.

Or. en

Justificação

O texto suprimido é redundante, dada a aplicação do Tratado.

Alteração 1320
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, em conformidade com o 
Tratado, disposições nacionais relativas a 
aspetos não regulamentados pela presente 
diretiva. Estas disposições nacionais têm 
de ser justificadas por motivos imperiosos 
de interesse público e ser necessárias e 
proporcionadas em relação ao seu objetivo. 
Não devem constituir uma forma de 
discriminação arbitrária nem uma restrição 
dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros e não devem pôr em 
risco a plena aplicação da presente 
diretiva.

3. A presente diretiva não afeta o direito 
dos Estados-Membros de manter ou 
introduzir, em conformidade com o 
Tratado, disposições nacionais relativas a 
aspetos não regulamentados pela presente 
diretiva. Estas disposições nacionais têm 
de ser justificadas por motivos imperiosos 
de interesse público e ser necessárias e 
proporcionadas em relação ao seu objetivo. 
Não devem constituir uma forma de 
discriminação arbitrária nem uma restrição 
dissimulada ao comércio entre 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

A última parte da frase é obsoleta, uma vez que a transposição da diretiva tem de ser 
realizada em conformidade com o Tratado.

Alteração 1321
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não afeta, de 
forma alguma, o direito dos 
Estados-Membros de adotar disposições 
mais rigorosas, desde que estas sejam 
imprescindíveis para a proteção da saúde 
pública e não extravasem excessivamente 
as normas previstas na presente diretiva 
ou não sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da mesma.

Or. de

Justificação

Divergências excessivas representariam uma violação grave do princípio da segurança 
jurídica e seriam mais prejudiciais do que benéficas ao objetivo da diretiva.

Alteração 1322
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem pôr, até 
[Serviço das Publicações: inserir data 
exata: entrada em vigor + 24 meses], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. cs

Alteração 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, até [Serviço das Publicações: inserir 
data exata: entrada em vigor + 18 meses] e, 
no caso do artigo 6.º, até [Serviços das 
Publicações: inserir data exata: entrada 
em vigor + 36 meses], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. de

Justificação

Proposta de alteração subsequente: esta alteração deve-se ao facto de ser necessário tempo 
para a elaboração da lista comunitária de aditivos nos termos do artigo 6.º.

Alteração 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 26.º Suprimido
Disposições transitórias
Os Estados-Membros podem autorizar 
que os seguintes produtos, que não 
cumprem o disposto na presente diretiva, 
sejam colocados no mercado até [Serviço 
das Publicações: inserir data exata: 
entrada em vigor + 24 meses]:
a) Produtos do tabaco;
b) Produtos que contêm nicotina abaixo 
do limiar definido no artigo 18.º, n.º 1;



AM\935765PT.doc 61/80 PE510.722v01-00

PT

c) Produtos à base de plantas para fumar.

Or. en

Alteração 1325
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 24 meses]:

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 36 meses]:

Or. cs

Alteração 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 24 meses]:

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 36 meses]:

Or. pl

Justificação

Deve garantir-se aos Estados-Membros o tempo suficiente para a adaptação às alterações 
resultantes das disposições da diretiva, especialmente porque o impacto das mesmas será 
diferente em cada Estado-Membro.
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Alteração 1327
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada 
em vigor + 24 meses].

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [24 meses após 
a transposição para o direito nacional].

Or. de

Alteração 1328
Timothy Kirkhope

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 24 meses]:

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 42 meses a fim de permitir as 
alterações necessárias no processo de 
produção e embalagem e para o 
escoamento das existências]:

Or. en

Alteração 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 24 meses]:

Os Estados-Membros podem autorizar que 
os seguintes produtos, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [Serviço das 
Publicações: inserir data exata: entrada em 
vigor + 36 meses]:

Or. en

Alteração 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem autorizar 
que os produtos que contêm nicotina, que 
não cumprem o disposto na presente 
diretiva, sejam colocados no mercado até 
[Serviço das Publicações: inserir data 
exata: entrada em vigor + 48 meses]:

Or. en

Justificação

É importante que os produtos que contêm nicotina tenham tempo suficiente para serem 
autorizados como produtos farmacêuticos, a fim de evitar um período de tempo em que esses 
produtos são completamente retirados do mercado.

Alteração 1331
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Produtos do tabaco; a) Cigarros e tabaco de enrolar;

Or. de

Alteração 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos que contêm nicotina abaixo 
do limiar definido no artigo 18.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Justificação

É importante que os produtos que contêm nicotina tenham tempo suficiente para serem 
autorizados como produtos farmacêuticos, a fim de evitar um período de tempo em que esses 
produtos são completamente retirados do mercado.

Alteração 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos que contêm nicotina abaixo do 
limiar definido no artigo 18.º, n.º 1;

b) Produtos que contêm nicotina;

Or. en

Alteração 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos que contêm nicotina abaixo do 
limiar definido no artigo 18.º, n.º 1;

b) Produtos que contêm nicotina;

Or. en

Alteração 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos que contêm nicotina abaixo do 
limiar definido no artigo 18.º, n.º 1;

b) Produtos que contêm nicotina;

Or. pl

Alteração 1336
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos à base de plantas para fumar. c) Produtos à base de plantas para fumar.

Os Estados-Membros podem autorizar 
que outros produtos que não cigarros e 
tabaco de enrolar, que não cumprem o 
disposto na presente diretiva, sejam 
colocados no mercado até [data da 
entrada em vigor + 42 meses].

Or. de
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Justificação

De acordo com o considerando (18) da Diretiva 2001/37/CE, devem ser estabelecidos 
períodos de transição suficientemente longos, para permitir a introdução das necessárias 
alterações na produção e liquidação de existências. Isto é particularmente importante para 
as pequenas e médias empresas, assim como para as plantações de tabaco afetadas pela 
presente diretiva.

Alteração 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
Aditivos autorizados para utilização nos 
produtos do tabaco
Nome químico do aditivo - função - nível 
máximo permitido

Or. en

Justificação

A lista positiva de aditivos que podem ser utilizados em produtos do tabaco deve ser inserida 
como um novo anexo da diretiva.

Alteração 1338
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Fumar provoca 9 em 10 cancros 
pulmonares

Suprimido

Or. nl
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Alteração 1339
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Fumar provoca cancro da boca e da 
garganta

Suprimido

Or. nl

Alteração 1340
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Fumar provoca cancro da bexiga 

Or. en

Justificação

O cancro da bexiga é assustadoramente comum na UE (quarto tipo de cancro mais comum 
nos homens e décimo quarto nas mulheres, de acordo com o CIIC) e o tabagismo representa 
o primeiro fator de risco para essa doença. Vários países (incluindo a Austrália, o Canadá e 
a Nova Zelândia) já usam esta advertência de saúde para sensibilizar para o nexo de 
causalidade entre o tabagismo e o cancro da bexiga.

Alteração 1341
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Fumar provoca ataques cardíacos Suprimido
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Or. nl

Alteração 1342
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Fumar provoca acidentes vasculares 
cerebrais e incapacidades

Suprimido

Or. nl

Alteração 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Fumar provoca cancro da bexiga

Or. fr

Justificação

Este tipo de cancro não deve ser subestimado. O tabaco está, de facto, na origem de metade 
dos casos de cancro da bexiga nos homens e de um terço de cancro da bexiga nas mulheres. 
Embora os homens fossem, até à data, os mais afetados, o número de mulheres atingidas 
aumenta perigosamente devido ao aumento do tabagismo feminino.

Alteração 1344
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Fumar agrava o risco de cegueira Suprimido
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Or. nl

Alteração 1345
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Fumar provoca danos nos dentes e 
gengivas

Suprimido

Or. nl

Alteração 1346
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Fumar pode matar o seu filho antes de 
ele nascer

Suprimido

Or. nl

Alteração 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10) O seu fumo prejudica os seus filhos, 
família e amigos

10) O seu fumo reduz a vida dos seus 
filhos, família e amigos; não os exponha

Or. es
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Alteração 1348
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os filhos de fumadores têm maior 
propensão para fumar

Suprimido

Or. nl

Alteração 1349
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Deixe de fumar já – pense em quem 
gosta de si

Suprimido

Or. nl

Alteração 1350
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Fumar reduz a fertilidade Suprimido

Or. nl

Alteração 1351
Daniël van der Stoep
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Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Fumar agrava o risco de impotência Suprimido

Or. nl

Alteração 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Fumar na presença de crianças 
pode provocar morte súbita infantil

Or. en

Justificação

Deve haver um novo texto que advirta para a necessidade de proteger as crianças, incluindo 
nascituros, das ameaças à saúde causadas pelo tabagismo.

Alteração 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Este produto contém nicotina e é 
prejudicial para a sua saúde.
(A presente alteração articula-se com a 
alteração relativa ao anexo I, título 1-A 
[novo]).
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Or. it

(Cf. alterações ao artigo 18.º.)

Alteração 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Fumar durante a gravidez provoca 
partos prematuros

Or. en

Justificação

Deve haver um novo texto que advirta para a necessidade de proteger as crianças, incluindo 
nascituros, das ameaças à saúde causadas pelo tabagismo.

Alteração 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) As crianças que são forçadas ao 
tabagismo passivo são mais vulneráveis à 
asma e à meningite

Or. en

Justificação

Deve haver um novo texto que advirta para a necessidade de proteger as crianças, incluindo 
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nascituros, das ameaças à saúde causadas pelo tabagismo.

Alteração 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Anexo I – título 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Lista das advertências em texto (referidas 
no artigo 18.º)

Or. it

(Cf. alterações ao artigo 18.º.)

Alteração 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A (novo)
Lista de componentes nocivos e 
potencialmente nocivos dos produtos do 
tabaco e do fumo de tabaco
Componente
Acetaldeído
Acetamida
Acetona
Acroleína
Acrilamida
Acrilonitrilo
Aflatoxina B1
4-Aminobifenilo
1-Aminonaftaleno
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2-Aminonaftaleno
Amoníaco
Anabasina
o-Anisidina
Arsénio
A-α-C (2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indole)
Benzo[a]antraceno
Benzo(j)aceantrileno
Benzeno
Benzo[b]fluoranteno
Benzo[k]fluoranteno
Benzo[b]furano
Benzo[a]pireno
Benzo[c]fenantreno
Berílio
1,3-Butadieno
Cádmio
Ácido cafeico
Monóxido de carbono
Catecol
Dioxinas/furanos clorados
Crómio
Criseno
Cobalto
Cumarina
Cresóis (o-, m-, e p-cresol)
Crotonaldeído
Ciclopenta[c,d]pireno
Dibenzo[a,h]antraceno
Dibenzo[a,e]pireno
Dibenzo[a,h]pireno
Dibenzo[a,i]pireno
Dibenzo[a,l]pireno
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2,6-Dimetilanilina
Carbamato de etilo (uretano)
Etilbenzeno 
Óxido de etileno
Formaldeído
Furano
Glu-P-1 (2-Amino-6-metildipirido[1,2-
a:3’,2’-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-Aminodipirido[1,2-a:3’,2’-
d]imidazol)
Hidrazina
Cianeto de hidrogénio
Indeno[1,2,3-cd]pireno
IQ (2-Amino-3-metilimidazo[4,5-
f]quinolina)
Isopreno
Chumbo
MeA-α-C (2-Amino-3-metil)-9H-
pirido[2,3-b]indol)
Mercúrio
Metil etil cetona
5-Metilcriseno
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-
butanona (NNK)
Naftaleno
Níquel
Nicotina
Nitrobenzeno
Nitrometano
2-Nitropropano
N-Nitrosodietanolamina (NDELA)
N-Nitrosodietilamina
N-Nitrosodimetilamina (NDMA)
N-Nitrosometiletilamina
N-Nitrosomorfolina (NMOR)
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N-Nitrosonornicotina (NNN)
N-Nitrosopiperidina (NPIP)
N-Nitrosopirrolidina (NPIR)
N-Nitrososarcosina (NSAR)
Nornicotina
Fenol
PhIP (2-Amino-1-metil-6-
fenilimidazo[4,5-b]piridina
Polónio-210
Propionaldeído
Óxido de propileno
Quinoleína
Selénio
Estireno
o-Toluidina
Tolueno
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetil-5H-
pirido[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (3-Amino-1-metil-5H-pirido[4,3-
b]indol)
Urânio-235
Urânio-238
Acetato de vinilo
Cloreto de vinilo

Or. en

Justificação

É importante criar num novo anexo uma lista dos componentes nocivos e potencialmente 
nocivos (HPHC) dos produtos do tabaco e do fumo do tabaco, tal como a estabelecida em 
2009 pela FDA na Lei de Controlo do Tabaco e Prevenção de Tabagismo Familiar (Family 
Smoking Prevention and Tobacco Control Act).

Alteração 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Proposta de diretiva
Anexo I-B (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Quadro 1 – HPHC no 
fumo do cigarro

Quadro 2 – HPHC no 
tabaco sem combustão

Quadro 3 – HPHC no 
tabaco de enrolar

Acetaldeído Acetaldeído Amoníaco
Acroleína Arsénio Arsénio
Acrilonitrilo Benzo[a]pireno Cádmio
4-Aminobifenilo Cádmio Nicotina
1-Aminonaftaleno Crotonaldeído NNK*
2-Aminonaftaleno Formaldeído NNN**
Amoníaco Nicotina
Benzeno NNK*
Benzo[a]pireno NNN**
1,3-Butadieno
Monóxido de carbono
Crotonaldeído
Formaldeído
Isopreno
Nicotina
NNK*
NNN**
Tolueno
_____________
* NNK (4-
(metilnitrosamino)-1-(3-
piridil)-1-butanona)
** N-nitrosonornicotina 

Or. en
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Justificação

Relacionado com a alteração do artigo 5.º, n º 1, parágrafo 1. É importante estabelecer uma 
pequena lista das substâncias perigosas mais comuns identificadas por tipo de produto do 
tabaco, semelhante à da lei americana de controlo do tabaco («Tobacco Control Act»). Este 
novo anexo fornece uma base para começar o estudo de produtos do tabaco regulamentados 
pendentes de apresentação de informações para todos os componentes nocivos e 
potencialmente nocivos dentro do prazo de transposição do artigo 25.º.

Alteração 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III
Teor máximo permitido no tabaco sem 
combustão, toxina por unidade de peso de 
tabaco seco:
NNN (N-nitrosonornicotina) mais NNK 
(4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-
butanona): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pireno): 5,0 µg/kg

Or. en

Justificação

Este quadro reproduz as recomendações de toxicidade do Grupo de Estudo da OMS sobre a 
Regulação dos Produtos do Tabaco, no seu relatório sobre a base científica da regulação dos 
produtos do tabaco da Série de Relatórios Técnicos da OMS, n.º 955. (2010)

Alteração 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Anexo II-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem aplicar a regulamentação existente em matéria de segurança e 
proteção dos consumidores aos produtos que contêm nicotina.  A obrigação de apresentar 
relatórios significa uma abordagem mais sistemática e constituirá a base de uma avaliação 
da Comissão a ser concluída até abril 2017.


