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Alteração 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a 
textos, símbolos, designações, marcas, 
sinais figurativos ou outros, cores 
enganadoras, encartes ou outro material 
adicional, tais como rótulos adesivos, 
autocolantes, brindes, raspadinhas e 
capas, ou relacionar-se com a forma do 
próprio produto do tabaco. Os cigarros 
com um diâmetro inferior a 7,5 mm 
devem ser considerados enganadores.

Suprimido

Or. en

Alteração 835
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a 
textos, símbolos, designações, marcas, 
sinais figurativos ou outros, cores 
enganadoras, encartes ou outro material 
adicional, tais como rótulos adesivos, 
autocolantes, brindes, raspadinhas e 
capas, ou relacionar-se com a forma do 
próprio produto do tabaco. Os cigarros 
com um diâmetro inferior a 7,5 mm 
devem ser considerados enganadores.

Suprimido

Or. it
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Alteração 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a
textos, símbolos, designações, marcas, 
sinais figurativos ou outros, cores 
enganadoras, encartes ou outro material 
adicional, tais como rótulos adesivos, 
autocolantes, brindes, raspadinhas e capas,
ou relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 
considerados enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
da embalagem individual e da embalagem 
exterior são os autocolantes que possam 
ser removidos (excluindo as estampilhas 
fiscais), encartes ou outro material 
adicional, raspadinhas e capas.

Or. de

Justificação

A enumeração dos elementos e características proibidos deve ser concreta, a fim de garantir 
a segurança jurídica. Os nomes e símbolos de marcas, assim como a sua conceção gráfica e 
cromática, incluem-se nos direitos de propriedade do titular da marca, pelo que não podem 
ser proibidos.

Alteração 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros materiais adicionais, 
tais como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas. A 
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brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com um 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 
considerados enganadores.

comunicação aos consumidores das 
informações factuais sobre o produto não 
pode ser proibida. As marcas com registo 
válido à data de entrada em vigor da 
presente diretiva não podem ser proibidas.

Or. it

Justificação

Algumas proibições impedem a comunicação de informações essenciais sobre o produto e as 
marcas atualmente registados, sob o risco de violar as disposições do TFUE sobre os direitos 
do consumidor e as regras da OMC. Além disso, a proibição dos cigarros com diâmetro 
inferior a 7,5 mm teria consequências desfavoráveis, incentivando os consumidores a 
recorrer ao mercado ilegal, com evidentes impactos negativos em termos da saúde.

Alteração 838
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com um 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 
considerados enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros materiais adicionais, 
tais como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas.

A comunicação aos consumidores das 
informações factuais sobre o produto não 
pode ser proibida.
As marcas com registo válido à data de 
entrada em vigor da presente diretiva não 
podem ser proibidas.

Or. it
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Alteração 839
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras,
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com um 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 
considerados enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, encartes ou outro 
material adicional, tais como rótulos 
adesivos, autocolantes, brindes, 
raspadinhas e capas.

Or. en

Justificação

Não existe definição para «cores enganadoras», nem uma justificação credível para cores 
consideradas enganadoras. De igual modo, não existe qualquer justificação de um ponto de 
vista da saúde ou do mercado interno para proibir os cigarros de diâmetro pequeno.

Alteração 840
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras,
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, encartes ou outro 
material adicional, tais como rótulos 
adesivos, autocolantes, brindes, 
raspadinhas e capas.
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considerados enganadores.

Or. de

Justificação

É necessária uma definição de «cores enganadoras», assim como uma fundamentação 
credível da assunção de que algumas cores podem ser enganadoras. Do mesmo modo, 
também não existe qualquer fundamento, em termos de proteção da saúde pública ou do 
mercado interno, para uma proibição global dos cigarros de diâmetro reduzido.

Alteração 841
Kristian Vigenin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, sinais figurativos 
ou outros, cores enganadoras, encartes ou 
outro material adicional, tais como rótulos 
adesivos, autocolantes, brindes, 
raspadinhas e capas, ou relacionar-se com a 
forma do próprio produto do tabaco.

Or. en

Alteração 842
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
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figurativos ou outros, cores enganadoras,
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

figurativos ou outros, encartes ou outro 
material adicional, tais como rótulos 
adesivos, autocolantes, brindes, 
raspadinhas e capas, ou relacionar-se com a 
forma do próprio produto do tabaco. 

Or. cs

Alteração 843
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com um 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 
considerados enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas.

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. Noutros Estados-Membros, a popularidade dos cigarros 
aromatizados é muito pequena e nalguns 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.
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Alteração 844
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras,
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco.

Or. en

Alteração 845
Timothy Kirkhope

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco.

Or. en



PE510.718v02-00 10/65 AM\936989PT.doc

PT

Alteração 846
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco. Os cigarros com um 
diâmetro inferior a 7,5 mm devem ser 
considerados enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou 
relacionar-se com a forma do próprio 
produto do tabaco.

Or. pt

Alteração 847
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco.

Or. el

Alteração 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, quaisquer 
ornamentos, ou relacionar-se com a forma 
do próprio produto do tabaco.

Or. pl

Justificação

Não se pode proibir a venda de um produto sem a devida justificação. Todos os produtos do 
tabaco são nocivos para a saúde. Não existem provas de que os cigarros «slim» sejam mais 
nocivos do que os cigarros normais. Não existem igualmente dados concretos relativos ao 
consumo dos mesmos por pessoas de idade inferior à exigida para a compra de produtos do 
tabaco. Por conseguinte, se esses produtos forem embalados e rotulados em conformidade 
com as disposições da presente diretiva, não existem bases para introduzir a proibição da 
venda dos mesmos no território da UE. 

Alteração 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
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tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

tabaco.

Or. en

Alteração 850
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco.

Or. en

Alteração 851
Daniël van der Stoep

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
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se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

se com a forma do próprio produto do 
tabaco.

Or. nl

Alteração 852
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm não devem ser vendidos 
na UE;

Or. fi

Alteração 853
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 6,5 mm devem ser considerados 
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enganadores. enganadores.

Or. en

Alteração 854
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com diâmetro inferior 
a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, encartes ou outro 
material adicional, tais como rótulos 
adesivos, autocolantes, brindes, 
raspadinhas e capas ou relacionar-se com a 
forma do próprio produto do tabaco.

Or. de

Justificação

Uma tal presunção legal teria como fundamento um estudo inexistente, pelo que deve ser 
recusada.

Alteração 855
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
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como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco.

Or. en

Justificação

Propõe-se a supressão da determinação do diâmetro dos cigarros.  A introdução desta 
disposição poderia significar, na prática, a introdução da proibição dos cigarros «slim», 
facto que não tem justificação científica, não sendo possível aceitar.

Alteração 856
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco. Os cigarros com um diâmetro 
inferior a 7,5 mm devem ser considerados 
enganadores.

2. Os elementos e características proibidos 
podem incluir mas não se limitam a textos, 
símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional, tais 
como rótulos adesivos, autocolantes, 
brindes, raspadinhas e capas, ou relacionar-
se com a forma do próprio produto do 
tabaco.

Or. el

Justificação

Os dados científicos existentes não demonstram a existência de uma ligação direta entre o 
diâmetro de um cigarro e a idade em que uma pessoa começa a fumar ou que os cigarros 
«slim» são mais atrativos do que os outros. Esta proibição não faria com que as pessoas 
deixassem de fumar; pelo contrário, significaria que as pessoas deixariam de consumir uma 
categoria específica de produto do tabaco.
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Alteração 857
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) As comunicações cientificamente 
estabelecidas que afirmam que um 
determinado produto é menos nocivo do 
que outro devem ser excluídas do disposto 
no n.º 1, alínea b), e no n.º 2. Os 
fabricantes devem apresentar às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros informações a indicar 
que o produto é menos nocivo.

Or. el

Alteração 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos cigarros com filtro, o papel do filtro 
deve ser protegido contra falsificações 
através da sua complexidade. Deve, para 
isso, apresentar pelo menos as seguintes 
características:
a) diversas marcas de cor e de fabrico 
impressas por rotogravura;
b) todas as áreas brancas devem ser 
impressas com um verniz;
c) inscrições complexas de estrutura 
parcialmente fina;
d) impressão sobre papel de base branco;
e) pré-perfuração suficientemente 
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afastada da extremidade do cigarro.

Or. de

Justificação

Apenas os fornecedores históricos dispõem de produtos com numerosas tintas de impressão e 
estrutura parcialmente muito fina, assim como da técnica de pré-perfuração. Esta disposição, 
juntamente com requisitos especiais relativos ao papel, nomeadamente em relação ao grau de 
brancura, pode travar efetivamente o mercado ilegal de cigarros. A posição da perfuração 
garante que o consumidor não pode tapar os orifícios e aumentar a concentração do fumo.

Alteração 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) O papel dos cigarros deve apresentar 
marcas de água.

Or. de

Justificação

Para uma maior segurança contra a falsificação.

Alteração 860
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os elementos e características 
proibidos podem incluir textos e sinais 
gráficos enganadores.

Or. cs
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Alteração 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É admitida a indicação na
embalagem individual da variedade de 
tabaco utilizada no fabrico do produto 
e/ou do país de origem.

Or. it

Justificação

Para não efetuar discriminações entre as diferentes variedades de tabaco (cf. considerando 
16).

Alteração 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Aparência e conteúdo das embalagens 
individuais
1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.
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2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter 
sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.
4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. en

Alteração 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 13.° Suprimido
Aparência e conteúdo das embalagens 
individuais
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1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.
2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter
sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.
4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. it

Justificação

Não existem justificações sanitárias que sustentem estas disposições. Estas medidas 
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proibiriam a comercialização de produtos atualmente consumidos, estimulando o 
contrabando e a contrafação, reduzindo a escolha do consumidor, a concorrência e a 
inovação, com evidentes impactos negativos em termos de segurança e proteção da saúde.

Alteração 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 13.º Suprimido
Aparência e conteúdo das embalagens 
individuais
1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.
2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter 
sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
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de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.
4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. es

Justificação

Não existe base científica objetiva que prove que esta medida vá produzir o efeito pretendido 
sobre o consumo de tabaco entre os jovens. Além disso, não se respeitaria a livre 
concorrência e impedir-se-ia a livre circulação de mercadorias no território da União 
Europeia.

Alteração 865
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. it
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Alteração 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. en

Alteração 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. en
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Alteração 868
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe qualquer justificação ao nível do mercado interno para restringir os maços nos 
quais são vendidos produtos do tabaco. A proposta contraria a política da UE relativa ao 
mercado interno em matéria de embalagens e reconhecimento mútuo, nomeadamente a 
Diretiva 2007/45/CE.

Alteração 869
Godfrey Bloom,

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 

Suprimido
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menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Alteração 870
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Suprimido

Or. it

Alteração 871
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 

1. Suprimido
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retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo 
menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Alteração 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de «tabaco de enrolar» ou 
«tabaco de entubar» deve ser embalada 
numa lata combinada paralelepipédica ou 
cilíndrica ou numa embalagem em forma 
de uma bolsa, ou seja, num maço
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. Uma embalagem individual de 
«tabaco de enrolar» ou «tabaco de 
entubar» deve conter, pelo menos, 40 g de 
tabaco.

Or. en

Alteração 873
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma unidade de 
«tabaco de enrolar» ou «tabaco de 
entubar» deve ser embalada numa lata 
paralelepipédica ou cilíndrica combinada 
ou numa embalagem em forma de bolsa, 
ou seja, num maço retangular com uma 
aba que cobre a abertura. Uma 
embalagem individual de «tabaco de 
enrolar» ou «tabaco de entubar» deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto original não avaliou o uso da bolsa para outros tipos de tabaco a 
granel, e as diferenças significativas entre «tabaco de enrolar» e «tabaco de entubar» não 
foram devidamente consideradas na proposta. O tipo de embalagem deve distinguir as 
características do tabaco exigidas pelo consumidor. A lata combinada é uma especificação 
de embalagem comprovada para o tabaco a granel. A redação atual pode, deste modo, 
prejudicar o desenvolvimento futuro de embalagens inovadoras e interferir na qualidade do 
tabaco destinado ao consumidor final.

Alteração 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica e deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de qualquer outro tabaco de 
fumar deve ser embalada numa lata 
combinada paralelepipédica ou cilíndrica 
ou numa embalagem em forma de bolsa, 
ou seja, num maço retangular com uma 
aba que cobre a abertura e deve conter, 
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cigarros. Uma embalagem individual de
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Justificação

A proposta original não tem em consideração o requisito da lata combinada para usos 
específicos de tabaco a granel de corte fino, ou seja, «cigarros de enrolar» e cachimbos. O 
objetivo desta revisão é tornar a iniciação ao consumo do tabaco bastante menos atrativa 
para os jovens. Porém, a lata combinada é geralmente adquirida por uma geração mais 
velha e, devido ao seu peso e volume, é mais dispendiosa e, por conseguinte, menos acessível 
para os jovens, em termos financeiros.

Alteração 875
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar ou uma embalagem 
individual de tabaco para encher («faça 
os seus próprios cigarros») deve conter, 
pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. de

Justificação

As embalagens combinadas utilizadas para o tabaco para encher («faça os seus próprios 
cigarros») deveriam ser autorizadas nos mesmos termos que as bolsas para tabaco, uma vez 
que, em comparação com a bolsa para tabaco, a embalagem combinada é maior e mais cara 
e não é adequada para uso fora de casa. Por todos estes motivos, a embalagem combinada é 
bastante menos atrativa para os jovens que a bolsa para tabaco.
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Alteração 876
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 
20 cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. de

Alteração 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 
20 cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.
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Or. de

Justificação

A definição da forma da embalagem deve continuar a ser da responsabilidade do fabricante. 
Uma parte do tabaco de corte fino é comercializada em embalagens combinadas com um 
conteúdo de 50-200 gramas. O tabaco de corte fino é, na maior parte dos casos, um tabaco 
solto (volumoso) que não deve ser embalado em bolsas, onde pode ser facilmente 
comprimido. As embalagens pequenas ou em forma de batom devem, no entanto, ser 
proibidas, uma vez que são particularmente atrativas para os jovens.

Alteração 878
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da
embalagem individual. Uma embalagem 
individual de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros pode ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar pode ter 
uma forma paralelepipédica ou cilíndrica, 
ou a forma ou uma bolsa, ou seja, uma 
carteira retangular regular com uma aba 
que cobre a abertura. A aba da bolsa deve 
ser de um tamanho que assegure a 
integridade gráfica e a visibilidade do 
texto, das fotografias e da informação 
para deixar de fumar, tal como exigido 
pelo artigo 9.º, n.º 3, alínea d), da diretiva.
Uma embalagem individual de cigarros 
deve incluir, pelo menos, 10 cigarros. Uma 
embalagem individual de tabaco de enrolar 
deve conter, pelo menos, 12,5 g de tabaco.

Or. en

Justificação

A diretiva não deve limitar significativamente as especificações de embalagem. Os postos de 
trabalho associados ao fabrico ao longo de toda a cadeia de abastecimento ficarão em risco 
e será incentivado o comércio ilícito. A escolha do consumidor será limitada, bem como a 
inovação e a concorrência. Os direitos de propriedade intelectual serão dificultados.  As 
medidas contrariam os princípios do mercado interno e também afetam negativamente as 
medidas sanitárias.
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Alteração 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Uma embalagem individual de tabaco de 
enrolar deve ter a forma de uma bolsa, ou 
seja, uma carteira com uma aba que cobre a 
abertura ou de uma embalagem com base 
paralelepipédica ou cilíndrica. Um maço 
de cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
20 g de tabaco.

Or. en

Justificação

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Alteração 880
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 

1. Uma embalagem individual de tabaco de 
enrolar deve ter a forma de uma bolsa, ou 
seja, uma carteira com uma aba que cobre a 
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forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

abertura ou de uma embalagem individual.
Um maço de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que qualquer proposta de alteração das embalagens não comprometa
a nossa capacidade de identificar ou prevenir embalagens contrafeitas. As limitações 
demasiado rigorosas podem impedir que a UE se antecipe as tentativas de contrafação.

Alteração 881
Michèle Striffler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa ou de uma caixa 
rígida. As bolsas têm a forma de uma 
carteira retangular com uma aba que cobre 
a abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. A caixa rígida é 
composta por um corpo, uma tampa e um 
fundo. Um maço de cigarros deve incluir, 
pelo menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. fr

Justificação

Esta modificação permite a utilização de caixas combinadas para o tabaco, que podem ser de 
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cartão reciclável e, logo, mais ecológicas. Estas caixas de grande formato permitem também 
que as mensagens sanitárias tenham uma melhor legibilidade. Além disso, são resultado de 
uma tecnologia europeia complexa e onerosa, sendo a sua contrafação muito difícil.

Alteração 882
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros não deve conter menos de 33g de 
tabaco no total. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 80 g de tabaco

  

Or. en

Justificação

Uma verdadeira medida para desincentivar os jovens de começarem a consumir tabaco seria 
duplicar o peso do tabaco num maço normal. Desta forma, o preço por maço duplicaria 
(porém, o preço por cigarro manter-se-ia inalterado). Um preço superior por embalagem 
poderia desincentivar significativamente os jovens de começarem a consumir tabaco e de 
comprarem maços de cigarros por impulso.

Alteração 883
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 

1. Um maço de cigarros deve ter 
aproximadamente uma forma 
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individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
20 g de tabaco.

Or. cs

Alteração 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 
20 cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 
20 cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
50 g de tabaco.

Or. ro

Alteração 885
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Uma embalagem 
individual de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Uma embalagem 
individual de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 19 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. en

Justificação

É aceitável regular o número mínimo de cigarros por maço. Contudo, a minha proposta 
consiste em fixar o número máximo de cigarros em 19, em vez de 20, tomando em 
consideração as disposições nacionais da Hungria atualmente aplicadas.

Alteração 886
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve ter a 
forma de uma bolsa, ou seja, uma carteira 
retangular com uma aba que cobre a 
abertura. A aba da bolsa deve cobrir pelo 
menos 70 % da parte dianteira da 
embalagem individual. Um maço de 
cigarros deve incluir, pelo menos, 20 
cigarros. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve conter, pelo menos, 
40 g de tabaco.

1. Um maço de cigarros deve ter uma 
forma paralelepipédica ou tampa 
articulada. Uma embalagem individual de 
tabaco de enrolar deve ter a forma de uma 
bolsa, ou seja, uma carteira retangular com 
uma aba que cobre a abertura. A aba da 
bolsa deve cobrir pelo menos 70 % da 
parte dianteira da embalagem individual.
Um maço de cigarros deve incluir, pelo 
menos, 20 cigarros. Uma embalagem 
individual de tabaco de enrolar deve 
conter, pelo menos, 40 g de tabaco.

Or. en
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Justificação

Não existem razões científicas para proibir os maços com tampa articulada.

Alteração 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter 
sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.

Suprimido

Or. en

Alteração 888
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter 
sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.

Suprimido

Or. cs
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Alteração 889
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter 
sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.

Suprimido

Or. de

Justificação

Numa ótica de mercado interno, não existe qualquer razão para uma regulamentação das 
dimensões das embalagens em que os diversos produtos do tabaco são comercializados. A 
proposta contradiz a política da UE em matéria de mercado interno relativamente às 
embalagens e ao reconhecimento mútuo nos termos da Diretiva 2007/45/CE.

Alteração 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de 
cartão ou material macio e não deve 
conter uma abertura que possa ser 
fechada ou selada novamente após ter 
sido aberta pela primeira vez, exceto a aba 
articulada. A aba articulada de um maço 
de cigarros apenas deve ser articulada 
com a parte traseira do maço.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Deve continuar a ser concedida ao fabricante uma certa liberdade na definição da forma da 
embalagem.

Alteração 891
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 
apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço.

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e pode conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que qualquer proposta de alteração das embalagens não prejudique a 
nossa capacidade de identificar ou prevenir embalagens contrafeitas. As limitações 
demasiado rigorosas podem impedir que a UE se antecipe a tentativas de contrafação.

Alteração 892
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 

2. Um maço de cigarros pode ser de 
material duro ou macio e deve conter uma 
abertura que possa ser fechada novamente 
após ter sido aberta pela primeira vez.
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apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço.

Or. it

Alteração 893
Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 
apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço.

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e deve conter uma 
abertura que possa ser sob a forma de aba 
articulada. A aba articulada de um maço de 
cigarros apenas deve ser articulada com a 
parte traseira do maço.

Or. en

Justificação

Isto permitiria selar novamente os elementos de segurança interior, como o revestimento 
interior, facto que pode ajudar a combater a contrafação, sem comprometer a visibilidade e 
integridade das advertências de saúde que figuram no maço.

Alteração 894
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta.
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apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço.

Or. en

Justificação

A diretiva não deve harmonizar o mecanismo de abertura principal. Um regulamento dessa 
natureza incentivaria o comércio ilícito através da normalização dos maços e facilitaria a 
produção de artigos contrafeitos pelos criminosos. A existência de diversos mecanismos de 
abertura dificultaria a cópia por parte dos contrafatores. A escolha do consumidor será 
também afetada negativamente, bem como a inovação e a concorrência.

Alteração 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 
apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço.

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 
apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço. As partes da embalagem 
que não estejam preenchidas com 
advertências devem ser suficientemente 
complexas e em diversas cores. Pelo 
menos uma das cores de impressão deve 
apresentar estruturas de perceção tática.

Or. de

Justificação

Para uma maior segurança contra a falsificação.

Alteração 896
Theodoros Skylakakis
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 
apenas deve ser articulada com a parte 
traseira do maço.

2. Um maço de cigarros pode ser de cartão 
ou material macio e não deve conter uma 
abertura que possa ser fechada ou selada 
novamente após ter sido aberta pela 
primeira vez, exceto a aba articulada. A 
aba articulada de um maço de cigarros 
paralelepipédico apenas deve ser 
articulada com a parte traseira do maço.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao nº 1 do artigo 13.º.

Alteração 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todas as superfícies externas do 
maço e qualquer embalagem exterior de 
tabaco para fumar devem ser 
normalizadas da seguinte forma:
a) Não devem conter qualquer marca 
comercial ou outra marca, além do nome 
da marca ou do nome da variante dos 
produtos do tabaco;
b) Devem ser de uma cor escura e pouco 
atrativa, definida pela Comissão;
c) O nome da marca ou o nome da 
variante:
i) Não deve aparecer mais do que uma vez 
em cada superfície;
ii) Deve figurar horizontalmente, na parte 
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inferior da embalagem, respeitando a 
orientação da advertência de saúde 
combinada, e estar centrado na frente e 
no verso da embalagem individual ou da 
embalagem exterior;
iii) Deve cumprir as normas mais 
pormenorizadas definidas no n.º 3.

Or. en

Justificação

Esta alteração iria reforçar a proposta da relatora de introdução de embalagens 
normalizadas, ao abranger todo o tabaco para fumar. É também importante que a cor 
normalizada seja escura e pouco atrativa, por ser comprovadamente mais eficaz do que as 
cores mais claras.

Alteração 898
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. it

Alteração 899
Gaston Franco
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as decisões contidas na presente diretiva são sobretudo políticas. Quaisquer 
alterações têm de ser implementadas através do processo legislativo ordinário.

Alteração 900
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. cs
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Alteração 901
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. en

Justificação

A atribuição de poderes não só é contrária ao princípio da subsidiariedade e desprovida de 
base legal, como também é contrária às regras do Tratado sobre «atos delegados» 
(artigo 290.º do TFUE) e «atos de execução» (artigo 291.º do TFUE).

Alteração 902
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 

Suprimido
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de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. de

Justificação

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

Alteração 903
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Esta questão, sendo importante, deve ser regulamentada num ato de base. Simultaneamente, 
devido à definição das dimensões dos maços pela Comissão, os cigarros «slim», mais 
compridos que os cigarros «king-size», podem vir a ser retirados do mercado.

Alteração 904
Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3



PE510.718v02-00 46/65 AM\936989PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. en

Alteração 905
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. en

Alteração 906
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. en

Alteração 907
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. de

Alteração 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. de

Alteração 909
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados conferidos à Comissão no número acima não são aceitáveis. O conteúdo 
do presente número tem de reger-se pela própria diretiva.
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Alteração 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Suprimido

Or. it

Alteração 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

3. Deve ser garantida a total visibilidade e 
integridade das advertências de saúde antes 
da primeira abertura, durante a abertura e 
depois de voltar a fechar a embalagem 
individual.

Or. de
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Alteração 912
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, desde 
que estas regras se revelem necessárias 
para garantir a total visibilidade e 
integridade das advertências de saúde antes 
da primeira abertura, durante a abertura e 
depois de voltar a fechar a embalagem 
individual.

3. Deve seguir-se o processo legislativo 
habitual para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, desde 
que estas regras se revelem necessárias 
para garantir a total visibilidade e 
integridade das advertências de saúde antes 
da primeira abertura, durante a abertura e 
depois de voltar a fechar a embalagem 
individual.

Or. el

Justificação

O formato e tamanho dos maços são elementos essenciais do ato legislativo. Por conseguinte, 
qualquer alteração a esses elementos deverá ser efetuada no âmbito do processo legislativo 
habitual.

Alteração 913
Jutta Haug

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 

3. É necessário assegurar a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.
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durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. en

Alteração 914
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, desde 
que estas regras se revelem necessárias 
para garantir a total visibilidade e 
integridade das advertências de saúde antes 
da primeira abertura, durante a abertura e 
depois de voltar a fechar a embalagem 
individual.

3. A Comissão pode propor regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, desde 
que estas regras se revelem necessárias 
para garantir a total visibilidade e 
integridade das advertências de saúde antes 
da primeira abertura, durante a abertura e 
depois de voltar a fechar a embalagem 
individual.

Or. it

Alteração 915
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 

Suprimido
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estabelecida num relatório da Comissão.

Or. it

Alteração 916
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as decisões contidas na presente diretiva são sobretudo políticas. Quaisquer 
alterações têm de ser implementadas através do processo legislativo ordinário.

Alteração 917
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 

Suprimido
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substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. cs

Alteração 918
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

A atribuição de poderes não só é contrária ao princípio da subsidiariedade e desprovida de 
base legal, como também é contrária às regras do Tratado sobre «atos delegados» 
(artigo 290.º do TFUE) e «atos de execução» (artigo 291.º do TFUE).

Alteração 919
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 

Suprimido
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substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. de

Justificação

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

Alteração 920
Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 921
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 

Suprimido
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tabaco exceto os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Or. en

Alteração 922
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 923
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 

Suprimido
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estabelecida num relatório da Comissão.

Or. de

Alteração 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. de

Alteração 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. de
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Alteração 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. de

Alteração 927
Erik Bánki,

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados conferidos à Comissão no número acima não são aceitáveis. O conteúdo 
do presente número tem de reger-se pela própria diretiva
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Alteração 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. it

Alteração 929
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. it
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Alteração 930
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias estabelecida 
num relatório da Comissão.

4. Deve seguir-se o processo legislativo 
habitual para tornar obrigatória a forma 
paralelepipédica ou cilíndrica para as 
embalagens individuais de produtos do 
tabaco exceto os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias estabelecida 
num relatório da Comissão.

Or. el

Justificação

O formato e tamanho das embalagens individuais são elementos essenciais do ato legislativo.
Por conseguinte, qualquer alteração a esses elementos deverá ser efetuada no âmbito do 
processo legislativo habitual.

Alteração 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Alteração 932
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Artigo 14
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 933
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

Suprimido

Or. it

Alteração 934
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 

1. Os Estados-Membros devem garantir
que todas as embalagens individuais e as 
embalagens exteriores de produtos do 
tabaco são marcadas com um identificador 
único. Para garantir a respetiva integridade, 
os identificadores únicos devem ser 
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modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

impressos/afixados de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
alguma dissimulados ou separados, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou pela abertura da embalagem 
individual. Em relação aos produtos 
fabricados fora da União, as obrigações 
previstas no presente artigo aplicam-se 
apenas aos destinados ao mercado da 
União ou colocados no mercado da União.

Or. en

Alteração 935
Marit Paulsen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

1. Com exceção dos produtos referidos no 
artigo 15.º, os Estados-Membros devem 
garantir que todas as embalagens 
individuais de produtos do tabaco são 
marcadas com um identificador único.
Para garantir a respetiva integridade, os 
identificadores únicos devem ser 
impressos/afixados de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
alguma dissimulados ou separados, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou pela abertura da embalagem 
individual. Em relação aos produtos 
fabricados fora da União, as obrigações 
previstas no presente artigo aplicam-se 
apenas aos destinados ao mercado da 
União ou colocados no mercado da União.

Or. en

Alteração 936
Bernadette Vergnaud
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

1. Com vista a permitir um 
acompanhamento e uma identificação 
eficazes, os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que todas as embalagens 
individuais de produtos do tabaco, 
incluindo qualquer embalagem exterior,
são marcadas com uma marcação 
identificadora única, segura e inamovível. 
Para garantir a respetiva integridade, os 
identificadores únicos devem ser 
impressos/afixados de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
alguma dissimulados ou separados, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou pela abertura da embalagem 
individual. Em relação aos produtos 
fabricados fora da União, as obrigações 
previstas no presente artigo aplicam-se 
apenas aos destinados ao mercado da 
União ou colocados no mercado da União.

Or. fr

Alteração 937
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco comercializados na UE 
são marcadas com um identificador único. 
Para garantir a respetiva integridade, os 
identificadores únicos devem ser 
impressos/afixados de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
alguma dissimulados ou separados, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou pela abertura da embalagem 
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produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

individual. Em relação aos produtos 
fabricados fora da União, as obrigações 
previstas no presente artigo aplicam-se 
apenas aos destinados ao mercado da 
União ou colocados no mercado da União.

Or. el

Alteração 938
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcadas com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos e seguros devem ser 
impressos/afixados de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
alguma dissimulados ou separados, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou pela abertura da embalagem 
individual. Em relação aos produtos 
fabricados fora da União, as obrigações 
previstas no presente artigo aplicam-se 
apenas aos destinados ao mercado da 
União ou colocados no mercado da União.

Or. fr

Alteração 939
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcadas com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
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únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União. Nos Estados-Membros
onde é aplicado imposto de selo sobre os 
produtos do tabaco, os identificadores 
únicos podem ser impressos nos selos 
fiscais.

Or. en

Alteração 940
Linda McAvan

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco são marcados com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as embalagens individuais e as 
embalagens exteriores de transporte de 
produtos do tabaco são marcadas com um 
identificador único. Para garantir a 
respetiva integridade, os identificadores 
únicos devem ser impressos/afixados de 
modo inamovível, indeléveis e não devem 
ser de forma alguma dissimulados ou 
separados, incluindo por selos fiscais e 
marcas de preço ou pela abertura da 
embalagem individual. Em relação aos 
produtos fabricados fora da União, as 
obrigações previstas no presente artigo 
aplicam-se apenas aos destinados ao 
mercado da União ou colocados no 
mercado da União.

Or. en
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Justificação

De acordo com as exigências do Protocolo da OMS para a eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco, devem existir também identificadores únicos em embalagens exteriores
(paletes, volumes e caixas). Os identificadores únicos presentes nas embalagens exteriores e 
nas embalagens individuais no interior devem ser associados, para que as autoridades 
saibam qual o conteúdo de uma palete, volume, ou caixa. Devem ser registadas eventuais 
reembalagens.

Alteração 941
Linda McAvan

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os identificadores únicos 
das embalagens individuais estejam 
associados aos identificadores únicos das 
embalagens exteriores de transporte. 
Qualquer alteração das associações entre 
as embalagens individuais e as 
embalagens exteriores de transporte deve 
ser registada na base de dados 
mencionada no n.º 6.

Or. en

Justificação

De acordo com as exigências do Protocolo da OMS para eliminar o comércio ilícito de 
produtos do tabaco, devem existir também identificadores únicos em embalagens exteriores
(paletes, volumes e caixas). Os identificadores únicos presentes nas embalagens exteriores e 
nas embalagens individuais no interior devem ser associados, para que as autoridades 
saibam qual o conteúdo de uma palete, volume, ou caixa. Devem ser registadas eventuais 
reembalagens.


