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Alteração 724
Jim Higgins, Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os Estados-
Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este tipo de microgestão é muito difícil de controlar e trará níveis adicionais significativos de 
burocracia, sem qualquer indicação de resultados positivos.

Alteração 725
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 9.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os 
Estados-Membros devem garantir que 
cada advertência de saúde combinada 
seja, na medida do possível, apresentada 
em igual número por cada marca.

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. As advertências 
de saúde combinadas devem ser impressas 
de modo a assegurar o pronto 
reconhecimento de cada marca.

Or. fr

Justificação

É necessário evitar a adoção de medidas que condicionem os retalhistas.
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Alteração 726
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os 
Estados-Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que cada advertência de saúde combinada 
seja, na medida do possível, apresentada 
em igual número por cada marca.

Or. de

Alteração 727
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os Estados-
Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

2. As advertências de saúde devem ser 
divididas em três conjuntos a alternar numa 
base anual. Os Estados-Membros devem 
garantir que cada advertência de saúde 
seja, na medida do possível, apresentada 
em igual número por cada marca.

Or. nl

Alteração 728
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os Estados-
Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

2. As advertências de saúde devem ser 
divididas em três conjuntos a alternar numa 
base anual. Os Estados-Membros devem 
garantir que cada advertência de saúde 
seja, na medida do possível, apresentada 
em igual número por cada marca.

Or. de

Alteração 729
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os 
Estados-Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

2. À exceção das advertências abrangidas 
pelo parágrafo 1, alínea b), as 
advertências de saúde combinadas devem 
ser divididas em três conjuntos a alternar 
numa base anual. Os Estados-Membros 
devem garantir que cada advertência de 
saúde combinada seja, na medida do 
possível, apresentada em igual número por 
cada marca.

Or. es

Justificação

Devem incluir-se sempre as informações de ajuda para deixar de fumar e os centros de 
ajuda, não só de forma alternativa numa base anual.

Alteração 730
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os Estados-
Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

2. As advertências de saúde combinadas e 
as informações sobre doenças 
relacionadas com o tabaco devem ser 
divididas em três conjuntos a alternar numa 
base anual. Os Estados-Membros devem 
garantir que cada advertência de saúde 
combinada seja, na medida do possível, 
apresentada em igual número por cada 
marca.

Or. en

Alteração 731
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os 
Estados-Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca.

2. As advertências de saúde combinadas 
devem ser divididas em três conjuntos a 
alternar numa base anual. Os 
Estados-Membros devem garantir que cada 
advertência de saúde combinada seja, na 
medida do possível, apresentada em igual 
número por cada marca. Como parte de 
uma campanha específica antitabaco, os 
Estados-Membros podem, para produtos 
do tabaco produzidos internamente 
dirigidos ao consumo interno, adaptar a 
utilização das advertências verbais 
elencadas no anexo I, bem como a 
utilização de imagens e fotografias, para 
os fins da campanha em questão.

Or. el

Justificação

Desta forma, a utilização de advertências de saúde verbais, de imagens e de fotografias pode 
integrar uma campanha organizada e direcionada antitabaco, aumentado assim a eficácia da 
sua utilização, bem como a eficácia da própria campanha antitabaco.
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Alteração 732
Mario Pirillo

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) As campanhas de prevenção do 
tabagismo e os programas de informação 
sobre os riscos do fumo para a saúde 
constituem os instrumentos mais eficazes 
para atingir os objetivos da presente 
diretiva. A realização de campanhas e de 
programas de informação e de prevenção,
a efetuar sobretudo nas escolas primárias,
é gerida pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros, financiados em 
parte com as receitas das sanções 
estabelecidas pelos próprios Estados em 
violação das normas nacionais de 
execução da presente diretiva.

Or. it

Alteração 733
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Adaptar as advertências em texto 
constantes do anexo I da presente 
diretiva, tendo em conta a evolução 
científica e técnica;
(b) Estabelecer e adaptar a biblioteca de 
imagens referida no n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, tendo em conta a 
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evolução científica e do mercado;
(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;
(d) Em derrogação ao disposto no artigo 
7.º, n.º 3, estabelecer as condições em que 
as advertências de saúde podem ser
separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Or. en

Justificação

Todas as decisões na presente diretiva são altamente políticas. Qualquer alteração terá de 
ser feita de acordo com o processo legislativo ordinário.

Alteração 734
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Adaptar as advertências em texto 
constantes do anexo I da presente 
diretiva, tendo em conta a evolução 
científica e técnica;
(b) Estabelecer e adaptar a biblioteca de 
imagens referida no n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado;
(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;
(d) Em derrogação ao disposto no 
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artigo 7.º, n.º 3, estabelecer as condições 
em que as advertências de saúde podem 
ser separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Or. nl

Alteração 735
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Adaptar as advertências em texto 
constantes do anexo I da presente 
diretiva, tendo em conta a evolução 
científica e técnica;
(b) Estabelecer e adaptar a biblioteca de 
imagens referida no n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado;
(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;
(d) Em derrogação ao disposto no 
artigo 7.º, n.º 3, estabelecer as condições 
em que as advertências de saúde podem 
ser separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Or. de
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Alteração 736
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Adaptar as advertências em texto 
constantes do anexo I da presente 
diretiva, tendo em conta a evolução 
científica e técnica;
(b) Estabelecer e adaptar a biblioteca de 
imagens referida no n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado;
(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;
(d) Em derrogação ao disposto no 
artigo 7.º, n.º 3, estabelecer as condições 
em que as advertências de saúde podem 
ser separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Or. de

Alteração 737
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido
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Or. cs

Alteração 738
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. en

Alteração 739
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. de

Justificação

A transferência de poderes, além de ser contrária ao princípio da subsidiariedade e a 
qualquer base jurídica possível, é igualmente contrária às diretrizes previstas no Tratado 
relativas ao recurso a atos delegados (artigo 290.º do TFUE) e a atos de execução 
(artigo 291.º do TFUE).

Alteração 740
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. en

Alteração 741
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. en

Justificação

Trata-se de uma parte essencial da proposta legislativa, pelo que não deve estar sujeita à 
delegação de poderes na Comissão.

Alteração 742
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. en
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Justificação

O Parlamento já se encontra a elaborar legislação relativa à configuração, à rotação e às 
proporções das advertências de saúde, pelo que não é necessário delegar esse poder na 
Comissão.

Alteração 743
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º°3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. de

Alteração 744
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados do n.º 3, alínea c), não são aceitáveis.  O conteúdo desta alínea tem de ser 
regido pela própria diretiva.

Alteração 745
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

Suprimido

Or. it

Justificação

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

Alteração 746
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

c) Definir a configuração, a conceção
(incluindo o tipo e o tamanho da letra), a 
rotação e as proporções das advertências de 
saúde, tendo em conta as condicionantes
linguísticas de cada Estado-Membro;

Or. it

Alteração 747
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 

(c) Definir o formato, a configuração, a 
conceção e a rotação das advertências de 
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proporções das advertências de saúde; saúde;

Or. en

Alteração 748
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção, a rotação e as 
proporções das advertências de saúde;

(c) Definir a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a rotação das 
advertências de saúde;

Or. el

Justificação

As proporções das advertências de saúde são elementos essenciais do ato legislativo. 
Qualquer alteração desses elementos deve, por conseguinte, ser sujeita ao processo 
legislativo habitual.

Alteração 749
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em derrogação ao disposto no artigo 
7.º, n.º 3, estabelecer as condições em que 
as advertências de saúde podem ser 
separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Suprimido

Or. cs



PE510.717v01-00 16/55 AM\936778PT.doc

PT

Alteração 750
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em derrogação ao disposto no artigo 
7.º, n.º 3, estabelecer as condições em que 
as advertências de saúde podem ser 
separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Suprimido

Or. en

Alteração 751
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em derrogação ao disposto no 
artigo 7.º, n.º 3, estabelecer as condições 
em que as advertências de saúde podem 
ser separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Suprimido

Or. de

Alteração 752
Eleni Theocharous
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em derrogação ao disposto no artigo 
7.º, n.º 3, estabelecer as condições em que 
as advertências de saúde podem ser 
separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Suprimido

Or. en

Alteração 753
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em derrogação ao disposto no artigo 
7.º, n.º 3, estabelecer as condições em que 
as advertências de saúde podem ser 
separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Suprimido

Or. en

Justificação

Trata-se de uma competência nacional e os Estados-Membros deveriam utilizar a biblioteca 
de advertências disponibilizada pela Comissão. Deste modo, garantir-se-á um maior impacto 
devido a eventuais diferenças culturais ou de outro tipo, assim como um reforço da 
legislação.

Alteração 754
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em derrogação ao disposto no artigo 
7.º, n.º 3, estabelecer as condições em que 
as advertências de saúde podem ser 
separadas durante a abertura da 
embalagem individual de forma a garantir 
a integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados do n.º 3, alínea d), não são aceitáveis.  O conteúdo desta alínea tem de ser 
regido pela própria diretiva.

Alteração 755
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fi

Justificação

Todos os produtos do tabaco destinados a serem fumados devem ser regulamentados da 
mesma forma. O artigo 10.º deve, portanto, ser suprimido.

Alteração 756
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 10
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fi

Alteração 757
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

Associada à alteração do artigo 8.º, n.º 3, apresentada pelos mesmos autores.  Se a alteração 
ao artigo 8.º, n.º 3 não for adotada, esta alteração deve caducar. Não devem ser criadas 
lacunas nas medidas em matéria de embalagem. Ainda que em menor número do que os 
cigarros e o tabaco de enrolar, os outros produtos do tabaco também são utilizados pelos 
jovens.

Alteração 758
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no 
artigo 8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, Cada embalagem 

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros, do tabaco de enrolar e do tabaco 
para cachimbos de água, deve ser isento 
da obrigação de ostentar a mensagem 
informativa prevista no artigo 8.º, n.º 2, e 
as advertências de saúde combinadas 
previstas no artigo 9.º. Para além da 
advertência geral prevista no artigo 8.º, 
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individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, 
n.º 1, deve incluir uma referência aos 
serviços de apoio à cessação do tabagismo 
previstos no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

n.º 1, cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior destes produtos devem 
ostentar uma advertência em texto prevista 
no anexo I. A advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, deve incluir uma referência 
aos serviços de apoio à cessação do 
tabagismo previstos no artigo 9.º, n.º 1, 
alínea b).

Or. ro

Alteração 759
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 10.º – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no artigo 
8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, Cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, n.º 
1, deve incluir uma referência aos serviços 
de apoio à cessação do tabagismo previstos 
no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros, do tabaco de enrolar e do tabaco 
para cachimbo de água, deve ser isento da 
obrigação de ostentar a mensagem 
informativa prevista no artigo 8.º, n.º 2, e 
as advertências de saúde combinadas 
previstas no artigo 9.º. Para além da 
advertência geral prevista no artigo 8.º, n.º 
1, cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior destes produtos devem 
ostentar uma advertência em texto prevista 
no anexo I. A advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, deve incluir uma referência 
aos serviços de apoio à cessação do 
tabagismo previstos no artigo 9.º, n.º 1, 
alínea b).

Or. fr

Justificação

Ver a alteração 17 apresentada ao artigo 6.º, n.º 1.

Alteração 760
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no 
artigo 8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, Cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, 
n.º 1, deve incluir uma referência aos 
serviços de apoio à cessação do tabagismo 
previstos no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no 
artigo 8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
previstas no artigo 9.º. Para além da 
advertência geral prevista no artigo 8.º, 
n.º 1, cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior destes produtos devem 
ostentar uma advertência em texto prevista 
no anexo I. A advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, deve incluir uma referência 
aos serviços de apoio à cessação do 
tabagismo previstos no artigo 9.º, n.º 1, 
alínea b).

Or. de

Alteração 761
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no artigo 
8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, Cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, n.º 
1, deve incluir uma referência aos serviços 
de apoio à cessação do tabagismo previstos 

Os produtos do tabaco para fumar, à 
exceção dos cigarros e do tabaco de 
enrolar, devem ostentar a mensagem 
informativa prevista no artigo 8.º, n.º 2, e 
as advertências de saúde combinadas 
previstas no artigo 9.º. Para além da 
advertência geral prevista no artigo 8.º, n.º 
1, cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior destes produtos devem 
ostentar uma advertência em texto prevista 
no anexo I. A advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, deve incluir uma referência 
aos serviços de apoio à cessação do 
tabagismo previstos no artigo 9.º, n.º 1, 
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no artigo 9.º, n.º 1, alínea b). alínea b).

Or. en

Alteração 762
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no 
artigo 8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, Cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, 
n.º 1, deve incluir uma referência aos 
serviços de apoio à cessação do tabagismo 
previstos no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, não deve 
ser isento da obrigação de ostentar a 
mensagem informativa prevista no 
artigo 8.º, n.º 2, e as advertências de saúde 
combinadas previstas no artigo 9.º. Para 
além da advertência geral prevista no 
artigo 8.º, n.º 1, cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior 
destes produtos devem ostentar uma 
advertência em texto prevista no anexo I. A 
advertência geral prevista no artigo 8.º, 
n.º 1, deve incluir uma referência aos 
serviços de apoio à cessação do tabagismo 
previstos no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

Or. el

Justificação

A presente diretiva proporciona proteção igual para todos os consumidores de produtos do 
tabaco.

Alteração 763
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A advertência geral deve ser impressa na 
superfície mais visível das embalagens 
individuais e de qualquer embalagem 

A advertência geral deve ser impressa num 
dos principais campos visuais da
embalagem exterior. Em alternativa, a 
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exterior. As advertências em texto 
previstas no anexo I devem alternar entre si 
de modo a garantir o seu aparecimento 
regular. Estas advertências devem ser 
impressas na outra superfície mais visível 
das embalagens individuais e de qualquer 
embalagem exterior.

advertência pode ser aposta na forma de 
um rótulo, desde que este não possa ser 
retirado. As advertências em texto 
previstas no anexo I devem alternar entre si 
de modo a garantir o seu aparecimento 
regular. Estas advertências devem ser 
impressas no outro campo visual principal 
da embalagem exterior.

Or. de

Justificação

O termo «campo visual principal» está definido no regulamento relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, sendo essa definição coerente 
com as intenções da Comissão ao apresentar a presente proposta de diretiva.

Alteração 764
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A advertência geral deve ser impressa na 
superfície mais visível das embalagens 
individuais e de qualquer embalagem
exterior. As advertências em texto 
previstas no anexo I devem alternar entre si 
de modo a garantir o seu aparecimento 
regular. Estas advertências devem ser 
impressas na outra superfície mais visível 
das embalagens individuais e de qualquer 
embalagem exterior.

A advertência geral deve ser impressa na 
superfície mais visível das embalagens 
individuais e de qualquer embalagem 
exterior. As advertências em texto 
previstas no anexo I devem alternar entre si 
de modo a garantir o seu aparecimento 
regular. Estas advertências devem ser 
impressas na outra superfície mais visível 
das embalagens individuais e de qualquer 
embalagem exterior, exceto caso esta 
dupla impressão afete a legibilidade da 
mensagem, como no caso dos invólucros 
transparentes utilizados para completar a 
embalagem rígida ou de papel nas vendas 
a retalho.

Or. es

Alteração 765
Daniël van der Stoep
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa 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.

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 15 % da área externa 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 766
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa 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.

2. A advertência geral referida no n.º 1
deve cobrir pelo menos 50 % da área 
externa da superfície correspondente da 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior. Esta percentagem é 
elevada para 52 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 55 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. en

Alteração 767
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa 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.

2. A advertência geral referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa 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 768
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa 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.

2. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, exceto no caso das embalagens 
transparentes que completam o invólucro 
rígido ou de papel utilizado nas vendas a 
retalho. Esta percentagem é elevada para 
32 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. es

Alteração 769
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 50 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa 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.

Or. nl

Alteração 770
Renate Sommer 

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 50 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior.

Or. de

Alteração 771
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 60 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
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individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 50 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
65 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 80 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

Or. en

Alteração 772
Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 50 % nos Estados-
Membros com três línguas oficiais.

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 50 % nos Estados-
Membros com mais de duas línguas 
oficiais.

Or. it

Alteração 773
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
45 % nos Estados-Membros com duas 

3. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 40 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem
individual e de qualquer embalagem 
exterior e pode aparecer também em 
adesivos inamovíveis em produtos de 
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línguas oficiais e para 50 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

tiragem reduzida. Esta percentagem é 
elevada para 45 % nos Estados-Membros 
com duas línguas oficiais e para 50 % nos 
Estados-Membros com três línguas
oficiais.

Or. es

Alteração 774
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de embalagens cuja 
superfície mais visível possua uma área 
superior a 75 cm2, as advertências 
referidas nos n.os 2 e 3 têm de cobrir uma 
área de pelo menos 22,5 cm2 em cada 
superfície. Esta área é elevada para 
24 cm2 nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 26,25 cm2 nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. de

Justificação

Esta alteração baseia-se na disposição correspondente relativa a produtos do tabaco, exceto 
cigarros e tabaco de enrolar, da Diretiva 2001/37/CE.

Alteração 775
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Contudo, no caso de embalagens 
cuja face mais visível possuiu uma área 
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superior a 75 cm2, as advertências 
referidas nos n.os 2 e 3 têm de cobrir uma 
área de pelo menos 22,5 cm2 em cada 
face. Esta área é elevada para 24 cm2 nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 26,25 cm2 nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. de

Justificação

Por razões de proporcionalidade, a disposição da Diretiva 2001/37/CE é reintroduzida na 
proposta de diretiva.

Alteração 776
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Impressas em corpo negro Helvética 
sobre fundo branco. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os Estados-
Membros podem determinar o tamanho da 
letra a utilizar, desde que o tamanho de 
letra especificado nas respetivas 
legislações seja de modo a ocupar o maior 
espaço possível da superfície reservada 
para o texto em questão;

(a) Impressas em corpo negro Helvética 
sobre fundo branco. As advertências 
podem igualmente ser apostas na forma 
de rótulos inamovíveis. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os Estados-
Membros podem determinar o tamanho da 
letra a utilizar, desde que o tamanho de 
letra especificado nas respetivas 
legislações seja de modo a ocupar o maior 
espaço possível da superfície reservada 
para o texto em questão;

Or. de

Justificação

Os produtos do tabaco, exceto cigarros e tabaco de enrolar, estão sujeitos às disposições 
correspondentes da Diretiva 2001/37/CE. A frase inserida fazia parte dessas disposições. Nos 
termos do considerando 18 da Diretiva 2001/37/CE, a utilização de rótulos inamovíveis deve 
ser permitida a fim de facilitar a aplicação das advertências, em conformidade com as 
exigências dessa diretiva.
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Alteração 777
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Impressas em corpo negro Helvética 
sobre fundo branco. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os Estados-
Membros podem determinar o tamanho da 
letra a utilizar, desde que o tamanho de 
letra especificado nas respetivas 
legislações seja de modo a ocupar o maior 
espaço possível da superfície reservada 
para o texto em questão;

(a) Impressas em corpo negro Helvética 
sobre fundo branco. As advertências 
podem ser afixadas por meio de 
autocolantes, desde que estes sejam 
inamovíveis. A fim de satisfazer requisitos 
de ordem linguística, os Estados-Membros 
podem determinar o tamanho da letra a 
utilizar, desde que o tamanho de letra 
especificado nas respetivas legislações seja 
de modo a ocupar o maior espaço possível 
da superfície reservada para o texto em 
questão;

Or. en

Alteração 778
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Impressas em corpo negro Helvética
sobre fundo branco. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os Estados-
Membros podem determinar o tamanho da 
letra a utilizar, desde que o tamanho de 
letra especificado nas respetivas 
legislações seja de modo a ocupar o maior 
espaço possível da superfície reservada 
para o texto em questão;

(a) Impressas em corpo negro Comic Sans
sobre fundo branco. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os Estados-
Membros podem determinar o tamanho da 
letra a utilizar, desde que o tamanho de 
letra especificado nas respetivas 
legislações seja de modo a ocupar o maior 
espaço possível da superfície reservada 
para o texto em questão;

Or. nl
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Alteração 779
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Centradas na área em que devem ser 
impressas, paralelamente ao bordo 
superior da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

b) Centradas na área em que devem ser 
impressas, na posição mais legível para 
efeitos de leitura e processamento 
mecânicos da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Or. es

Alteração 780
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Rodeado de uma moldura negra com o 
mínimo de 3 mm de largura e máximo de 4 
mm, no interior da superfície reservada 
para o texto da advertência.

(c) Rodeado de uma moldura negra de 
3 mm de largura no interior da superfície 
reservada para o texto da advertência.

Or. en

Justificação

Não melhorará o funcionamento do mercado interno nem alcançará o objetivo de saúde 
pública.

Alteração 781
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Rodeado de uma moldura negra com o 
mínimo de 3 mm de largura e máximo de 
4 mm, no interior da superfície reservada 
para o texto da advertência.

(c) Rodeado de uma moldura negra com 
3 mm de largura no interior da superfície 
reservada para o texto da advertência.

Or. de

Justificação

A disposição não terá um efeito positivo no mercado interno nem na proteção da saúde 
pública, devendo ser formulada de forma clara e sem ambiguidade.

Alteração 782
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Rodeado de uma moldura negra com o
mínimo de 3 mm de largura e máximo de 
4 mm, no interior da superfície reservada 
para o texto da advertência.

(c) Rodeado de uma moldura negra com o
máximo de 2 mm de largura no interior da 
superfície reservada para o texto da 
advertência.

Or. nl

Alteração 783
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 

Suprimido
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estabelecida num relatório da Comissão.

Or. en

Justificação

Todas as decisões na presente diretiva são altamente políticas. Qualquer alteração terá de 
ser feita de acordo com o processo legislativo ordinário.

Alteração 784
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. cs

Alteração 785
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. de
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Justificação

A transferência de poderes, além de ser contrária ao princípio da subsidiariedade e a 
qualquer base jurídica possível, é igualmente contrária às diretrizes previstas no Tratado 
relativas ao recurso a atos delegados (artigo 290.º do TFUE) e a atos de execução 
(artigo 291.º do TFUE).

Alteração 786
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. de

Alteração 787
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. de
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Alteração 788
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. it

Justificação

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

Alteração 789
Timothy Kirkhope

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 790
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão poderia alterar, unilateral e fundamentalmente, a diretiva, caso ficasse 
habilitada a adotar atos delegados para retirar a isenção, e, consequentemente, qualquer 
retirada da isenção deveria passar pelo processo de codecisão.

Alteração 791
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os n.os 1 e 5 do artigo 10.° contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não recaem no 
âmbito dos atos delegados.

Alteração 792
Toine Manders
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 793
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar a isenção prevista no n.º 1 
caso se verifique uma alteração substancial 
das circunstâncias como estabelecida num
relatório da Comissão.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar a isenção prevista no n.º 1 
caso se verifique uma alteração substancial 
das circunstâncias, isto é, um aumento dos 
volumes de vendas de no mínimo 20 % 
nos dez mercados com maior volume dos 
Estados-Membros, com base em dados 
sobre as vendas transmitidos em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 4; ou 
um aumento da prevalência no grupo de 
consumidores com menos de 25 anos de 
idade de, no mínimo, 10 pontos 
percentuais em, pelo menos, dez 
Estados-Membros para a respetiva 
categoria de produto, apurado com base 
no relatório Eurobarómetro de ______ 
[esta data será definida aquando da 
adoção da diretiva] ou em estudos de 
prevalência equivalentes.

Or. en
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Alteração 794
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar a isenção prevista 
no n.º 1 caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias como 
estabelecida num relatório da Comissão.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para tornar obrigatória a 
forma paralelepipédica ou cilíndrica para 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco, exceto cigarros, tabaco de enrolar 
e tabaco para cachimbos de água, caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias como estabelecida num 
relatório da Comissão.

Or. ro

Alteração 795
Marit Paulsen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos do tabaco 
sem combustão devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

Com exceção dos produtos referidos no 
artigo 15.º, cada embalagem individual e 
cada embalagem exterior de produtos do 
tabaco sem combustão devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Or. en

Alteração 796
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos do tabaco 
sem combustão devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos do tabaco 
sem combustão, que não inaladores 
eletrónicos que vaporizem uma solução 
líquida simulando o ato de fumar, devem
ostentar a seguinte advertência de saúde:

Or. en

Justificação

Os cigarros eletrónicos requerem uma advertência de saúde específica que esteja adaptada 
às características deste produto, semelhante à proposta para os produtos que contêm 
nicotina.

Alteração 797
Renate Sommer, Peter Liese

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos do tabaco 
sem combustão devem ostentar a seguinte 
advertência de saúde:

Exceto no caso de rapé, cada embalagem 
individual e cada embalagem exterior de 
produtos do tabaco sem combustão devem 
ostentar a seguinte advertência de saúde:

Or. de

Alteração 798
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e cria dependência.

Este produto do tabaco prejudica a saúde e 
cria dependência.
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Or. el

Alteração 799
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e cria dependência.

Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e cria dependência, mas apresenta 
riscos substancialmente mais baixos para 
a saúde do que o tabagismo.

Or. en

Justificação

É mais importante fornecer informações sobre os riscos relativos do que fazer afirmações 
não quantificadas sobre os danos.   A mensagem proposta apresenta um sinal claro, baseado 
em provas, aos consumidores de tabaco.

Alteração 800
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Este produto do tabaco pode prejudicar a 
saúde e cria dependência.

Este produto do tabaco prejudica a saúde e 
cria dependência.

Or. pt

Alteração 801
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este produto do tabaco pode prejudicar a Este produto do tabaco é prejudicial à
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saúde e cria dependência. saúde e cria dependência.

Or. de

Justificação

Todos os produtos do tabaco sem combustão contêm nicotina, uma substância tóxica e que 
cria dependência. Além disso, muitos produtos do tabaco sem combustão são cancerígenos e 
podem provocar, nomeadamente, cancro do pâncreas e carcinoma da cavidade oral (cf. 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf).

Alteração 802
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de inaladores 
eletrónicos que vaporizam uma solução 
líquida simulando o ato de fumar deve 
ostentar a seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
causar dependência.

Or. en

Justificação

Os cigarros eletrónicos requerem uma advertência de saúde específica que esteja adaptada 
às características deste produto, semelhante à proposta para os produtos que contêm 
nicotina.

Alteração 803
Renate Sommer 

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Abranger 30 % da área externa da face (b) Abranger 30 % da área externa da face 
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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.

correspondente da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior.

Or. de

Alteração 804
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – 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 18 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 20 % nos Estados-Membros 
com três línguas oficiais.

Or. de

Justificação

Num inquérito Eurobarómetro, 82 % das pessoas responderam que as advertências de saúde 
não tinham qualquer influência na sua decisão de consumirem produtos do tabaco.

Alteração 805
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – 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 

(b) Abranger 15 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 17 % nos 
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Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos Estados-Membros 
com três línguas oficiais.

Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 20 % nos Estados-Membros 
com três línguas oficiais.

Or. nl

Alteração 806
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – 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 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 mais de duas línguas oficiais.

Or. it

Alteração 807
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de microembalagens, cuja 
superfície maior possua uma área inferior 
a 25 cm2, a advertência geral tem de 
ocupar pelo menos 20 % dessa área.

Or. de

Alteração 808
Gaston Franco
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.ºs 1 e 2, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as decisões na presente diretiva são altamente políticas. Qualquer alteração terá de 
ser feita de acordo com o processo legislativo ordinário.

Alteração 809
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 1 e 2, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado.

Suprimido

Or. cs

Alteração 810
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 1 e 2, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado.

Or. de

Alteração 811
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 1 e 2, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado.

Suprimido

Or. de

Alteração 812
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

Suprimido

a) Promova um produto do tabaco através 
de meios falsos, tendenciosos, 
enganadores ou suscetíveis de transmitir 
uma impressão errónea quanto às 
características, aos efeitos sobre a saúde, 
aos riscos ou às emissões do produto;
b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
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ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;
c) Refira aroma, sabor, qualquer 
aromatizante ou outros aditivos ou a sua 
ausência;
d) Se assemelhe a um produto alimentar.

Or. en

Justificação

Não contribui para a realização do funcionamento do mercado interno, nem alcança o 
objetivo de saúde pública.

Alteração 813
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

Suprimido

a) Promova um produto do tabaco através 
de meios falsos, tendenciosos, 
enganadores ou suscetíveis de transmitir 
uma impressão errónea quanto às 
características, aos efeitos sobre a saúde, 
aos riscos ou às emissões do produto;
b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;
c) Refira aroma, sabor, qualquer 
aromatizante ou outros aditivos ou a sua 
ausência;
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d) Se assemelhe a um produto alimentar.

Or. de

Justificação

A disposição não terá um efeito positivo no mercado interno nem na proteção da saúde 
pública.

Alteração 814
Marit Paulsen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

1. Com exceção dos produtos referidos no 
artigo 15.º, a rotulagem de uma 
embalagem individual e de qualquer 
embalagem exterior, bem como o próprio 
produto do tabaco não devem incluir 
qualquer elemento ou característica que:

Or. en

Alteração 815
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco e/ou o nome da sua marca 
comercial não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

Or. es
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Justificação

Tem o objetivo de evitar que, a partir da entrada em vigor da diretiva, se possam colocar no 
mercado marcas com nomes como «Vitality», etc.

Alteração 816
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir o nome da marca 
ou qualquer elemento ou característica que:

Or. fi

Alteração 817
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco não devem incluir qualquer 
elemento ou característica que:

1. A rotulagem de uma embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, bem como o próprio produto do 
tabaco, não devem incluir qualquer 
informação sobre o teor de nicotina, 
alcatrão ou monóxido de carbono ou 
qualquer elemento ou característica que:

Or. de

Justificação

As atuais indicações presentes nos maços de cigarros relativamente a alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono são enganosas, na medida em que dão aos consumidores um falso 
sentimento de segurança (ou seja, a ilusão de que valores inferiores indicam um cigarro mais 
saudável).
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Alteração 818
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promova um produto do tabaco através 
de meios falsos, tendenciosos, enganadores 
ou suscetíveis de transmitir uma impressão
errónea quanto às características, aos 
efeitos sobre a saúde, aos riscos ou às 
emissões do produto;

a) Promova um produto do tabaco e incite 
ao seu consumo através de meios falsos, 
tendenciosos, enganadores ou suscetíveis 
de transmitir uma impressão errónea 
quanto às características, aos efeitos sobre 
a saúde, aos riscos ou às emissões do 
produto;

Or. es

Alteração 819
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Sugira que determinado produto do 
tabaco é menos nocivo do que outros, 
exceto em casos em que possa ser 
cientificamente comprovado que o efeito 
nocivo é significativamente inferior ao de 
produtos do tabaco já disponíveis no 
mercado;

Or. de

Justificação

Quando os produtos do tabaco são consumidos, o processo de combustão gera várias 
substâncias perigosas. Neste momento, seria absurdo excluir a criação de produtos do tabaco 
que emitem substâncias menos perigosas e, além disso, retiraria aos fabricantes um motivo 
para continuarem a realizar investigação sobre o impacto do consumo de tabaco, a fim de 
criarem novos produtos.
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Alteração 820
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

b) Não devem ser utilizados nas 
embalagens dos produtos do tabaco 
textos, nomes, marcas ou símbolos 
figurativos ou de outro tipo que sugiram 
que um determinado produto do tabaco é 
menos nocivo do que outros;

Or. es

Alteração 821
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico possui efeitos curativos, 
rejuvenescentes ou outros efeitos positivos 
para a saúde;

Or. de

Justificação

Os produtos do tabaco têm efeitos diferentes. Ao escolherem entre esses produtos, os 
consumidores adultos preocupam-se menos com a descrição dos produtos do que com a sua 
própria experiência subjetiva de consumo dos mesmos. As categorias 
«energéticas»/«estimulantes» e «revitalizantes» são subjetivas, enquanto as categorias 
«biológicas» e «naturais» podem ser aceites, tendo por base a noção de que o consumo de 
produtos do tabaco resulta indiscutivelmente em reações químicas.
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Alteração 822
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico possui efeitos de saúde, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, ou outros efeitos 
positivos;

Or. it

Justificação

As informações sobre os efeitos naturais, biológicos e sociais do produto podem ser 
interpretadas de forma demasiado vasta e discricionária; em vez disso, devem dar prioridade 
às informações essenciais sobre os produtos, de acordo com as disposições do TFUE em 
matéria de direitos do consumidor e as regras da OMC.

Alteração 823
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

Or. de

Justificação

O conceito de «efeitos sociais positivos», que surge neste contexto, não está definido e pode 
conduzir a problemas de interpretação.
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Alteração 824
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

b) Sugira, de forma direta ou por 
comparação, que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

Or. es

Alteração 825
Jutta Haug

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde ou sociais, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes, naturais, biológicos ou 
outros efeitos positivos;

(b) Sugira que um produto do tabaco 
específico é menos prejudicial que outros 
ou que possui efeitos de saúde, 
revitalizantes, energéticos, curativos, 
rejuvenescentes ou outros efeitos positivos;

Or. en

Alteração 826
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Refira aroma, sabor, qualquer Suprimido
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aromatizante ou outros aditivos ou a sua 
ausência;

Or. cs

Alteração 827
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

c) Refira aroma, sabor, qualquer 
aromatizante ou outros aditivos ou a sua 
ausência;

Suprimido

Or. pl

Alteração 828
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Refira aroma, sabor, qualquer 
aromatizante ou outros aditivos ou a sua 
ausência;

Suprimido

Or. de

Alteração 829
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Refira aroma, sabor, qualquer 
aromatizante ou outros aditivos ou a sua 

Suprimido
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ausência;

Or. it

Justificação

Estas informações podem ser interpretadas de forma demasiado vasta e discricionária, 
podendo impedir a comunicação aos consumidores de informações essenciais sobre o 
produto, como deveria ser garantido de acordo com as disposições do TFUE em matéria de 
direitos do consumidor e as regras da OMC.

Alteração 830
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

c) Refira aroma, sabor, qualquer 
aromatizante ou outros aditivos ou a sua 
ausência;

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aroma e sabor distintivo tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
segmento importante do mercado de produtos do tabaco) apenas em alguns 
Estados-Membros da UE. Em outros Estados-Membros, a popularidade dos cigarros 
aromatizados é muito pequena, sendo que noutros países chega a ser inexistente. Por 
conseguinte, as soluções sugeridas pela Comissão afetarão de forma mais significativa os 
mercados dos países em que os cigarros aromatizados são populares, mas não terão impacto 
algum nos mercados dos outros Estados-Membros. Essa solução, sendo desproporcionada, 
deve ser eliminada.

Alteração 831
Renate Sommer, Herbert Reul
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se assemelhe a um produto alimentar. Suprimido

Or. de
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Justificação

A semelhança com um produto alimentar já se encontra regulada pelo artigo 6.º.

Alteração 832
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se assemelhe a um produto alimentar. d) Se assemelhe a um produto alimentar, 
cosmético ou de utilização diária

Or. es

Alteração 833
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se assemelhe a um produto alimentar. d) no caso de tabaco para uso oral, se 
assemelhe a um produto alimentar.

Or. it

Justificação

De acordo com o conteúdo da diretiva sobre os produtos do tabaco atualmente em vigor, este 
requisito deveria ser limitado aos produtos do tabaco para uso oral e mantido, para não 
arriscar veicular informações incorretas.


