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Alteração 57
Patricia van der Kammen

Proposta de diretiva
─

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. nl

Justificação

Com base no princípio da subsidiariedade previsto no artigo 5.º do TUE, a proposta da 
Comissão deveria ser rejeitada.

Alteração 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

 Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 114.º e 168.º, 
com referência ao artigo 16.º da presente 
diretiva,

Or. fr

Justificação

A fim de cumprir plenamente os objetivos da diretiva, é conveniente incluir uma referência ao 
artigo 168.º, relativo à saúde pública. O artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia é a base jurídica aplicável para o artigo 16.º da diretiva.

Alteração 59
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Citação 1
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Texto da Comissão Alteração

 Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 114.º e 168.º,

Or. en

Alteração 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 2001/37/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 
2001, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco, estabelece 
regras a nível da União em matéria de 
produtos do tabaco. Devido a 
desenvolvimentos científicos, de mercado e 
internacionais, a referida diretiva deverá 
sofrer alterações substanciais. Por uma 
questão de clareza, é apropriado revogar a 
Diretiva 2001/37/CE e substituí-la por uma 
nova diretiva.

(1) A Diretiva 2001/37/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 
2001, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco, estabelece 
regras a nível da União em matéria de 
produtos do tabaco. Devido a 
desenvolvimentos científicos, de mercado e 
internacionais, incluindo a maior 
disponibilidade no mercado de cigarros 
eletrónicos, a referida diretiva deverá 
sofrer alterações substanciais. Por uma 
questão de clareza, é apropriado revogar a 
Diretiva 2001/37/CE e substituí-la por uma 
nova diretiva.

Or. en

Justificação

A aceitação crescente dos cigarros eletrónicos no mercado, com abordagens regulatórias 
divergentes entre os Estados-Membros, sugere uma inclusão na presente disposição. Os 
ingredientes destes produtos são potencialmente prejudiciais para a saúde humana.
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Alteração 61
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No relatórios de 2005 e 2007 sobre a 
aplicação da Diretiva 2001/37/CE, 
apresentados em conformidade com o 
artigo 11.º da mesma, a Comissão 
identificou os domínios em que se 
considerou útil tomarem-se medidas 
suplementares. Em 2008 e 2010, o Comité 
Científico dos Riscos para a Saúde 
Emergentes e Recentemente Identificados 
(CCRSERI) forneceu à Comissão 
aconselhamento científico sobre produtos 
do tabaco sem combustão e aditivos do 
tabaco. Em 2010, realizou-se uma ampla 
consulta às partes interessadas, a que se 
seguiram consultas a partes interessadas 
específicas, tendo sido efetuados estudos 
por consultores externos. Os 
Estados-Membros foram consultados ao 
longo de todo o processo. O Parlamento 
Europeu e o Conselho convidaram várias 
vezes a Comissão a rever e atualizar a 
Diretiva 2001/37/CE.

(2) No relatórios de 2005 e 2007 sobre a 
aplicação da Diretiva 2001/37/CE, 
apresentados em conformidade com o 
artigo 11.º da mesma, a Comissão 
identificou os domínios em que se 
considerou útil tomarem-se medidas 
suplementares. Em 2008 e 2010, o Comité 
Científico dos Riscos para a Saúde 
Emergentes e Recentemente Identificados 
(CCRSERI) forneceu à Comissão 
aconselhamento científico sobre produtos 
do tabaco sem combustão e ingredientes
do tabaco. Em 2010, realizou-se uma 
ampla consulta às partes interessadas, a que 
se seguiram consultas a partes interessadas 
específicas, tendo sido efetuados estudos 
por consultores externos. Os 
Estados-Membros foram consultados ao 
longo de todo o processo. O Parlamento 
Europeu e o Conselho convidaram várias 
vezes a Comissão a rever e atualizar a 
Diretiva 2001/37/CE.

Or. de

Justificação

Na sequência da eliminação da definição (2) «aditivo», a definição (18) «ingrediente» tem de 
ser usada neste caso.

Alteração 62
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) As advertências em matéria de 
saúde fazem parte de uma estratégia de 
antitabagismo organizada, eficaz e de 
longo prazo, com um âmbito e objetivos 
bem definidos.

Or. en

Justificação

A eficácia de uma advertência em matéria de saúde está ligada ao facto de fazer parte de 
uma estratégia de antitabagismo organizada, com um âmbito e objetivos bem definidos.

Alteração 63
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Noutros domínios, existem ainda 
divergências substanciais entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
relativas ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco e produtos 
afins que entravam o funcionamento do 
mercado interno. À luz dos 
desenvolvimentos científicos, do mercado 
e internacionais, estas discrepâncias 
deverão aumentar. Tal aplica-se, em 
particular, aos produtos que contêm 
nicotina, aos produtos à base de plantas 
para fumar, aos ingredientes e emissões, a 
determinados aspetos da rotulagem e 
embalagem e à venda à distância 
transfronteiriça de produtos do tabaco.

(4) Noutros domínios, existem ainda 
divergências substanciais entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
relativas ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco e produtos 
afins que entravam o funcionamento do 
mercado interno. À luz dos 
desenvolvimentos científicos, do mercado 
e internacionais, estas discrepâncias 
deverão aumentar. Tal aplica-se, em 
particular, aos produtos que contêm 
nicotina, aos produtos à base de plantas 
para fumar, aos ingredientes e emissões, a 
determinados aspetos da rotulagem e 
embalagem, às vendas de produtos do 
tabaco transfronteiriças e pela Internet e à 
exposição de produtos do tabaco nos 
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pontos de venda.

Or. en

Justificação

As diretrizes para a aplicação do artigo 13.º da Convenção-Quadro da OMS para a Luta 
Antitabaco solicitam às partes que proíbam a exposição e a visibilidade dos produtos do 
tabaco no ponto de venda, dado que estas constituem um método de publicidade e de 
promoção. As mesmas diretrizes também recomendam a proibição da venda de tabaco pela 
Internet.

Alteração 64
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A dimensão do mercado interno dos 
produtos do tabaco e produtos afins, a 
tendência crescente dos fabricantes de 
produtos do tabaco para concentrarem a 
produção para toda a União apenas num 
pequeno número de instalações de 
produção nos Estados-Membros e o
consequente aumento significativo do 
comércio transfronteiriço dos produtos do 
tabaco e produtos afins exigem uma ação 
legislativa a nível da União e não tanto a 
nível nacional, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno.

(6) A dimensão do mercado interno dos 
produtos do tabaco e produtos afins, a 
tendência crescente dos fabricantes de 
produtos do tabaco para concentrarem a 
produção para toda a União apenas num 
pequeno número de instalações de 
produção nos Estados-Membros e o 
consequente aumento significativo do 
comércio transfronteiriço, incluindo as 
vendas pela Internet, dos produtos do 
tabaco e produtos afins exigem uma ação 
legislativa a nível da União e não tanto a 
nível nacional, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e 
harmonizar formas comuns de 
salvaguardar a saúde humana na União.

Or. en

Justificação

As vendas pela Internet e as vendas à distância transfronteiriças de tabaco e produtos afins 
estão a aumentar e não existem disposições adequadas na União para regulamentar esse 
comércio; conseguir um bom funcionamento do mercado interno também deve incluir uma 
abordagem comum para estabelecer prioridades e salvaguardar a saúde dos cidadãos da 
União.
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Alteração 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A produção de tabaco em zonas 
desfavorecidas, nomeadamente nas 
regiões ultraperiféricas, frequentemente 
associada a especificidades ambientais, 
geográficas e socioeconómicas, em que se 
utilizam métodos artesanais e amigos do 
ambiente, deve merecer particular 
atenção por parte da União Europeia que 
reconhecerá ao Estado-Membro a 
possibilidade de implementar medidas 
específicas para garantir a manutenção 
da produção nestas zonas.

Or. pt

Alteração 66
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Simultaneamente, é essencial que os 
princípios ou as orientações da «Lei das 
Pequenas Empresas» sejam tidos em 
consideração na presente diretiva;

Or. de

Alteração 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Contudo, ao tomar medidas 
legislativas, é necessário ter em conta os 
resultados de estudos recentes que 
demonstram uma perda de cerca de 12 mil 
milhões de euros em receitas fiscais na 
UE resultante do comércio ilícito de 
produtos do tabaco, assim como que o 
comércio legal de cigarros está a 
diminuir, ao passo que o comércio ilícito 
representa atualmente cerca de 10 % do 
mercado do tabaco a nível da UE, 30 % 
em alguns Estados-Membros, valores em 
crescimento constante. A introdução de 
mais restrições poderia levar a um maior 
aumento destes números.

Or. lt

Alteração 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens.

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens. Em 
conformidade com o princípio da 
responsabilidade do produtor, os 
fabricantes de produtos do tabaco devem 
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ser responsabilizados por todos os custos 
de saúde decorrentes do consumo do 
tabaco.

Or. de

Justificação

Tal como já foi solicitado na Resolução do Parlamento sobre o Livro Verde intitulado «Por 
uma Europa sem fumo: opções estratégicas a nível comunitário» (2007/2105(INI)), a 
responsabilidade decorrente dos produtos deveria ser aplicada relativamente aos fabricantes 
e a responsabilidade dos fabricantes deveria ser introduzida no que toca ao financiamento de 
todas as despesas de saúde resultantes do consumo do tabaco.

Alteração 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens. .

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens e para evitar 
qualquer consequência prejudicial para 
os grupos mais vulneráveis e para todos 
os cidadãos, eliminando o tabagismo 
passivo, sempre que possível.

Or. en

Justificação

A presente diretiva incide essencialmente na redução do número de jovens que começam a 
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fumar, mas deve considerar também a forma de melhorar as proibições existentes sobre 
tabagismo passivo.

Alteração 70
Mario Pirillo

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens.

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens. Para tal, nos 
Estados-Membros, sobretudo nas escolas 
primárias, devem ser organizadas 
campanhas para a prevenção do 
tabagismo e programas de informação 
sobre os efeitos nocivos do fumo para a 
saúde.

Or. it

Alteração 71
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
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da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens.

da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens, prestando uma 
atenção especial aos 80 milhões de jovens 
europeus que nunca fumaram.

Or. fr

Justificação

É importante precisar que a diretiva estabelece como prioridade prevenir e proteger melhor 
do fumo do tabaco (ativo e passivo) os 80 milhões de jovens europeus que nunca tocaram 
num cigarro.

Alteração 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens.

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens. Deve-se 
incentivar campanhas públicas de 
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educação e de sensibilização através de 
um aconselhamento em escolas primárias 
e secundárias regularmente.

Or. es

Justificação

As campanhas públicas de educação e de sensibilização serão mais eficazes em termos de 
saúde pública do que simples medidas proibicionistas que carecem de fundamento científico.

Alteração 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens.

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens. Para tal, 
continuam a ser essenciais a educação, a 
informação, os programas de prevenção e 
os programas de assistência para os 
cidadãos que pretendem deixar de fumar.

Or. it

Justificação

Os objetivos de prevenção e redução do tabagismo não podem ser atingidos sem campanhas 
de educação, informação e assistência aos cidadãos. As disposições da presente diretiva são 
um instrumento complementar.
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Alteração 74
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens.

(8) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (em seguida 
denominado «Tratado»), deve ser tomado 
como base um nível elevado de proteção da 
saúde, tendo em conta, em particular, 
novos desenvolvimentos assentes em 
factos científicos. Os produtos do tabaco 
não são mercadorias vulgares e, tendo em 
conta os efeitos particularmente nocivos do 
tabaco, deve ser dada uma grande 
importância à proteção da saúde, em 
especial para reduzir a prevalência do 
tabagismo entre os jovens. A fim de 
proteger os consumidores e de promover a 
saúde pública, um objetivo fundamental 
da presente diretiva e do seu 
acompanhamento deveria ser acabar com 
o consumo de produtos do tabaco. Por 
conseguinte, a legislação continuará a ser 
cada vez mais rigorosa, no sentido de 
alcançar o referido objetivo.

Or. fi

Alteração 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os produtos do tabaco contêm 
agentes cancerígenos. É fundamental que 
a indústria do tabaco se comprometa a 
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trabalhar diligentemente no sentido de 
reduzir o nível de agentes cancerígenos 
em todos os tipos de tabaco.

Or. da

Alteração 76
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Considerando que é necessário 
garantir um elevado nível de saúde 
pública para os trabalhadores expostos ao 
tabagismo passivo, o consumo do tabaco 
deve ser proibido em todos os pontos de 
venda.

Or. fr

Alteração 77
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Considerando que é necessário 
prevenir o tabagismo entre os mais jovens, 
deve ser proibido aos menores o acesso 
aos pontos de venda.

Or. fr

Alteração 78
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) Uma vez que, em muitos 
Estados-Membros, é pouco provável que 
grandes percentagens de fumadores 
deixem totalmente de fumar, a legislação 
deveria ter em conta o seu direito de 
conhecer objetivamente o impacto do 
consumo de tabaco para a sua saúde –
informações que também recebem através 
da embalagem do produto que é provável 
que consumam.

Or. el

Justificação

Uma vez que ainda existem grandes percentagens de fumadores na UE, a diretiva deveria 
procurar melhorar a saúde dos que já fumam e que, por algum motivo, queiram continuar a 
consumir produtos do tabaco ou com nicotina.

Alteração 79
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para medir os teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono nos 
cigarros, deve recorrer-se às normas ISO 
4387, 10315 e 8454, que são as normas 
internacionalmente reconhecidas. Em 
relação a outras emissões não existem 
normas ou testes internacionalmente 
reconhecidos para quantificar os teores, 
mas estão a envidar-se esforços para os 
desenvolver.

(10) Para medir os teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono nos 
cigarros, deve recorrer-se às normas ISO 
4387, 10315 e 8454, que são as normas 
internacionalmente reconhecidas. Em 
relação a outras emissões não existem 
normas ou testes internacionalmente 
reconhecidos para quantificar os teores, 
razão pela qual atualmente não se podem 
adotar disposições relativas à medição a 
respeito de outras emissões dos cigarros e 
de produtos do tabaco que não sejam 
cigarros.

Or. de
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Alteração 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Está provado que o polónio-210 é 
uma substância cancerígena significativa 
no tabaco. A presença da referida 
substância nos cigarros pode ser 
eliminada quase na totalidade através de 
uma combinação de medidas simples. Por 
conseguinte, é adequado fixar um teor 
máximo de polónio-210, que resultaria 
numa redução de 95 % do atual teor 
médio de polónio-210 nos cigarros. Deve 
ser desenvolvida uma norma ISO para 
medir o polónio-210 no tabaco.

Or. en

Justificação

O polónio-210 é um produto de desintegração do urânio, que está presente em fertilizantes 
feitos de fosfato natural rico em urânio. Contamina as folhas de tabaco pelo ar, através do 
radão 222, e pelas raízes, através do chumbo 210. Quando queimado, o polónio-210 evapora, 
e é, assim, inalado pelos fumadores. É um emissor alfa. A radiação alfa é inócua fora do 
corpo mas, uma vez dentro do corpo humano, é «a forma de radiação mais perigosa» (The 
Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Alteração 81
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar 
os teores fixados ou fixar limiares 

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado estabelecer formas de medição 
de emissões, tendo em consideração os 
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máximos de emissões, tendo em 
consideração a sua toxicidade ou potencial 
de criação de dependência.

conhecimentos científicos e as normas 
internacionalmente aceites em matéria de 
avaliação da sua toxicidade ou do 
potencial de criação de dependência.

Or. cs

Alteração 82
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração a sua 
toxicidade ou potencial de criação de 
dependência.

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente para 
avaliar a sua toxicidade ou potencial de 
criação de dependência.

Or. en

Alteração 83
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração a sua 
toxicidade ou potencial de criação de
dependência.

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente para 
avaliar a sua toxicidade ou potencial de 
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criação de dependência.

Or. en

Alteração 84
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração a sua 
toxicidade ou potencial de criação de 
dependência.

(11) No que diz respeito à fixação de teores 
máximos, poderá ser necessário e 
apropriado, numa data posterior, adaptar os 
teores fixados ou fixar limiares máximos 
de emissões, tendo em consideração os 
desenvolvimentos científicos e as normas 
acordadas internacionalmente para 
avaliar a sua toxicidade ou potencial de 
criação de dependência.

Or. en

Justificação

Os teores fixados e os limiares máximos das emissões são partes essenciais do ato legislativo 
e não devem estar sujeitos, por princípio, aos atos delegados. No entanto, se os atos 
delegados forem mantidos, os desenvolvimentos científicos e as normas acordadas 
internacionalmente para medir a toxicidade ou o potencial de criação de dependência devem 
ser tomados em consideração.

Alteração 85
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de exercer a sua função de 
regulamentação, os Estados-Membros e a 
Comissão necessitam de informações 
exaustivas sobre ingredientes e emissões 

(12) A fim de exercer a sua função de 
regulamentação, os Estados-Membros e a 
Comissão necessitam de informações 
exaustivas sobre ingredientes e emissões 
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para avaliar a atratividade, toxicidade ou 
potencial de criação de dependência dos 
produtos do tabaco, bem como os riscos 
para a saúde associados ao consumo desses 
produtos. Para este efeito, as atuais 
obrigações de comunicação de ingredientes 
e emissões deverão ser reforçadas. Isto é 
compatível com a obrigação da União de 
assegurar um elevado nível de proteção da 
saúde humana.

para avaliar a toxicidade ou potencial de 
criação de dependência dos produtos do 
tabaco, bem como os riscos para a saúde 
associados ao consumo desses produtos. 
Para este efeito, as atuais obrigações de 
comunicação de ingredientes e emissões 
deverão ser reforçadas. Isto é compatível 
com a obrigação da União de assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde 
humana.

Or. cs

Alteração 86
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de exercer a sua função de 
regulamentação, os Estados-Membros e a 
Comissão necessitam de informações 
exaustivas sobre ingredientes e emissões 
para avaliar a atratividade, toxicidade ou 
potencial de criação de dependência dos 
produtos do tabaco, bem como os riscos 
para a saúde associados ao consumo desses 
produtos. Para este efeito, as atuais 
obrigações de comunicação de ingredientes 
e emissões deverão ser reforçadas. Isto é 
compatível com a obrigação da União de 
assegurar um elevado nível de proteção da 
saúde humana.

(12) A fim de exercer a sua função de 
regulamentação, os Estados-Membros e a 
Comissão necessitam de informações 
exaustivas sobre ingredientes e emissões 
para avaliar a atratividade, toxicidade ou 
potencial de criação de dependência dos 
produtos do tabaco, bem como os riscos 
para a saúde associados ao consumo desses 
produtos. Para este efeito, as atuais 
obrigações de comunicação de ingredientes 
e emissões deverão ser reforçadas, sem, 
contudo, imporem uma carga supérflua, 
excessiva e desproporcional às pequenas e 
médias empresas. Isto é compatível com a 
obrigação da União de assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde 
humana.

Or. el

Justificação

É importante reforçar as obrigações de comunicação de ingredientes e emissões, mas 
precisamos de assegurar que não seja imposto às empresas, em particular às PME, um 
encargo excessivo, desproporcional e supérfluo.
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Alteração 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna maus complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 
comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os
produtos, garantindo ao mesmo tempo que 
os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em 
consideração.

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna mais complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. O estabelecimento obrigatório 
da lista de ingredientes permite assegurar 
ao público em geral uma maior 
transparência no que diz respeito à 
composição dos produtos do tabaco, 
garantindo ao mesmo tempo que os direitos 
de propriedade intelectual e comercial dos 
fabricantes de produtos do tabaco sejam 
devidamente tomados em consideração

A lista deve incluir obrigatoriamente um 
levantamento dos ingredientes mais 
perigosos, a exemplo do modelo utilizado 
nos EUA desde 2009, a Lei de Controlo do 
Tabaco e Prevenção de Tabagismo 
Familiar (Family Smoking Prevention 
and Tobacco Control Act), que obriga os 
fabricantes a declarar os componentes do 
fumo do cigarro identificados pela 
autoridade reguladora da saúde 
americana como «perigosos ou 
potencialmente perigosos» para a saúde 
humana. Para esse efeito, devem ser 
criados os anexos I-A e I-B.

Or. fr
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Justificação

Esta precisão é necessária para anunciar a criação de dois novos anexos, um limitado e 
outro mais abrangente, com a lista das substâncias mais perigosas, muitas vezes 
cancerígenas, presentes na composição dos produtos do tabaco.

Alteração 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna maus complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 
comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os 
produtos, garantindo ao mesmo tempo que 
os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em 
consideração.

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria
de comunicação e torna mais complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto, deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 
comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os 
produtos, garantindo ao mesmo tempo que 
os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em 
consideração e que sejam cumpridos os 
acordos da Organização Mundial do 
Comércio (OMC).

Or. es

Justificação

A nível internacional, a Comissão Europeia teve de notificar oficialmente a proposta de 
diretiva ao Comité dos Obstáculos Técnicos ao Comércio (OTC), uma vez que algumas das 
medidas previstas são suscetíveis de violar as normas em matéria de comércio internacional.

Alteração 89
Theodoros Skylakakis
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Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna maus complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 
comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os 
produtos, garantindo ao mesmo tempo que 
os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em 
consideração.

(13) A utilização atual de diferentes 
formatos de comunicação dificulta o 
cumprimento, pelos fabricantes e 
importadores, das obrigações em matéria 
de comunicação e torna maus complexa 
para os Estados-Membros e a Comissão a 
tarefa de comparar, analisar e tirar 
conclusões a partir das informações 
recebidas. Neste contexto deveria existir 
um formato obrigatório comum para a 
comunicação dos ingredientes e das 
emissões. É necessário assegurar ao 
público em geral a maior transparência 
possível das informações sobre os 
produtos, prevendo espaço suficiente para 
estas informações nas embalagens 
individuais, garantindo ao mesmo tempo 
que os direitos de propriedade intelectual e 
comercial dos fabricantes de produtos do 
tabaco sejam devidamente tomados em 
consideração.

Or. el

Justificação

A fim de assegurar que os consumidores de produtos de tabaco sejam informados 
eficazmente, deve prever-se espaço suficiente para uma descrição das características de cada 
produto. 

Alteração 90
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Considerando que se afigura cada 
vez mais necessária uma lista obrigatória 
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de ingredientes e emissões dado que, de 
acordo com o relatório publicado em 2010 
pelo Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (CCRSERI) da Comissão 
Europeia1, os aditivos têm sido cada vez 
mais introduzidos nos últimos anos, 
correspondendo em média a 10 % do peso 
dos cigarros, com o único objetivo de 
alterar as características do fumo, tais 
como a cor, a acidez, o cheiro e o aroma.
__________________
1 foram identificados cerca de 600 aditivos 
diferentes.

Or. fr

Alteração 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns 
Estados-Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 
determinados ingredientes. 
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns 
Estados-Membros, mas não noutros. Os 
Estados-Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos aditivos 
integrados no filtro dos cigarros, bem como 
aos aditivos que dão cor ao fumo do 
tabaco. Sem uma harmonização, os 
obstáculos no mercado interno deverão 
aumentar nos próximos anos, tendo em 

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE, impedindo também 
uma investigação harmonizada eficaz a 
nível da UE sobre os efeitos para a saúde 
e a atratividade dos produtos do tabaco.
Alguns Estados-Membros adotaram 
legislação ou celebraram acordos 
vinculativos com a indústria permitindo ou 
proibindo determinados ingredientes ou a 
sua combinação. Consequentemente, 
alguns ingredientes são regulamentados em 
alguns Estados-Membros, mas não noutros. 
Os Estados-Membros estão também a 
adotar abordagens diferentes quanto aos 
aditivos integrados no filtro dos cigarros, 
bem como aos aditivos que dão cor ao 
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conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. As diretrizes relativas aos artigos 
9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes.

fumo do tabaco. Sem uma harmonização, 
os obstáculos na salvaguarda da saúde 
dos cidadãos e no mercado interno deverão 
aumentar nos próximos anos, tendo em 
conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. As diretrizes relativas aos artigos 
9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes.

Or. en

Justificação

Uma abordagem harmonizada a nível da UE sobre os ingredientes e combinações de 
ingredientes deve garantir o funcionamento do mercado interno, mas também uma avaliação 
fiável e eficaz das consequências dos seus efeitos, incluindo a atratividade no aumento do 
tabagismo.

Alteração 92
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns 
Estados-Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 
determinados ingredientes. 
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns 
Estados-Membros, mas não noutros. Os 

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns 
Estados-Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 
determinados ingredientes. 
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns 
Estados-Membros, mas não noutros. Os 
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Estados-Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos aditivos
integrados no filtro dos cigarros, bem como 
aos aditivos que dão cor ao fumo do 
tabaco. Sem uma harmonização, os 
obstáculos no mercado interno deverão 
aumentar nos próximos anos, tendo em 
conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. As diretrizes relativas aos artigos 
9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes.

Estados-Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos 
ingredientes integrados no filtro dos 
cigarros, bem como aos ingredientes que 
dão cor ao fumo do tabaco. Sem uma 
harmonização, os obstáculos no mercado 
interno deverão aumentar nos próximos 
anos, tendo em conta a aplicação da 
CQLAT e das suas diretrizes, bem como a 
experiência adquirida noutras jurisdições 
fora da União. As diretrizes relativas aos 
artigos 9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes.

Or. de

Justificação

Na sequência da remoção da definição (2) «aditivo», a definição (18) «ingrediente» tem de 
ser usada neste caso.

Alteração 93
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns 
Estados-Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 

(14) A ausência de uma abordagem 
harmonizada da regulamentação em 
matéria de ingredientes afeta o 
funcionamento do mercado interno e tem 
repercussões sobre a livre circulação de 
mercadorias na UE. Alguns 
Estados-Membros adotaram legislação ou 
celebraram acordos vinculativos com a 
indústria permitindo ou proibindo 
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determinados ingredientes. 
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns 
Estados-Membros, mas não noutros. Os 
Estados-Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos aditivos 
integrados no filtro dos cigarros, bem como 
aos aditivos que dão cor ao fumo do 
tabaco. Sem uma harmonização, os 
obstáculos no mercado interno deverão 
aumentar nos próximos anos, tendo em 
conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. As diretrizes relativas aos artigos 
9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes.

determinados ingredientes. 
Consequentemente, alguns ingredientes são 
regulamentados em alguns 
Estados-Membros, mas não noutros. Os 
Estados-Membros estão também a adotar 
abordagens diferentes quanto aos aditivos 
integrados no filtro dos cigarros, bem como 
aos aditivos que dão cor ao fumo do 
tabaco. Sem uma harmonização, os 
obstáculos no mercado interno deverão 
aumentar nos próximos anos, tendo em 
conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. É, por conseguinte, adequado 
introduzir uma lista positiva de aditivos 
que podem ser utilizados nos produtos do 
tabaco. As diretrizes relativas aos artigos 
9.º e 10.º da CQLAT convidam em 
particular à supressão dos ingredientes que 
aumentam a palatabilidade, criando a 
impressão de que os produtos do tabaco 
têm benefícios para a saúde, estão 
associados à energia e à vitalidade ou têm 
propriedades corantes.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não harmoniza propriamente os ingredientes. Depende muito da 
implementação nacional das disposições gerais, que podem muito bem ser objeto de 
interpretações divergentes nos diferentes Estados-Membros. É mais apropriado estabelecer 
uma lista positiva de ingredientes permitidos a nível da UE, de modo a conseguir uma 
harmonização adequada.

Alteração 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de proteger a saúde humana, 
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a segurança dos aditivos utilizados nos 
produtos do tabaco deveria ser avaliada 
(avaliação de riscos) e estes produtos 
deveriam estar sujeitos a autorização da 
Comissão antes de serem comercializados 
na Comunidade. Os aditivos apenas 
deveriam ser autorizados para utilização 
em produtos do tabaco caso fossem 
incluídos numa lista da UE de aditivos 
autorizados.

Or. de

Justificação

O Parlamento já apelou a um procedimento de autorização dos aditivos na sua resolução 
(2007/2105(INI)). Uma lista positiva comum de aditivos proporciona clareza jurídica 
relativamente a quais as substâncias que podem ser utilizadas nos produtos do tabaco. A lista 
da UE poderia ser atualizada mediante iniciativa da Comissão ou a pedido de um Estado-
Membro.

Alteração 95
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) É importante não só considerar as 
propriedades dos aditivos enquanto tal, 
mas também as dos seus produtos de 
combustão. Os aditivos, bem como os seus 
produtos de combustão, não devem 
satisfazer os critérios que os classificam 
como perigosos de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo à
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas1.
_____________
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1 JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

Or. en

Justificação

Só devem ser permitidos os aditivos que não são perigosos – enquanto tal ou após 
combustão.

Alteração 96
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do 
tabaco ou afetar os padrões de consumo. 
Por exemplo, em muitos países, as vendas 
de produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas 
que introduzam diferenças de tratamento 
entre os cigarros aromatizados (p. ex., 
cigarros de mentol e de cravo-da-índia).

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aromas e sabores distintivos tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
segmento importante do mercado de produtos do tabaco) somente em determinados 
Estados-Membros da UE. A popularidade dos cigarros aromatizados nos demais 
Estados-Membros é muito reduzida, sendo mesmo nula em alguns países. Por conseguinte, as 
soluções sugeridas pela Comissão afetam de forma mais significativa os mercados dos países 
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em que os cigarros aromatizados são populares, não tendo qualquer impacto nos mercados 
dos demais Estados-Membros. Essa solução, desproporcionada, deve ser eliminada.

Alteração 97
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. Por 
exemplo, em muitos países, as vendas de 
produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas 
que introduzam diferenças de tratamento 
entre os cigarros aromatizados (p. ex., 
cigarros de mentol e de cravo-da-índia).

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão que podem facilitar a 
iniciação ao consumo do tabaco.

Or. cs

Alteração 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 



AM\937809PT.doc 31/73 PE510.711v02-00

PT

tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. Por 
exemplo, em muitos países, as vendas de 
produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas 
que introduzam diferenças de tratamento 
entre os cigarros aromatizados (p. ex., 
cigarros de mentol e de cravo-da-índia).

tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. 
Exorta-se a Comissão Europeia a 
proceder a um estudo científico da 
influência real destes produtos na
iniciação ao consumo de tabaco.

Or. pt

Alteração 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. Por 
exemplo, em muitos países, as vendas de 
produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas 
que introduzam diferenças de tratamento 
entre os cigarros aromatizados (p. ex., 

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco e do mentol, 
que podem facilitar a iniciação ao consumo 
do tabaco ou afetar os padrões de consumo.
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cigarros de mentol e de cravo-da-índia).

Or. en

Justificação

A diretiva deve ser baseada em dados e não apenas no receio da incerteza jurídica. Integrado 
na presente diretiva, o mentol seria abrangido da mesma forma que os cigarros tradicionais. 
A legislação nos Estados-Membros é diferente no que diz respeito aos cigarros com aromas 
distintivos, mas não face ao mentol, que é permitido em toda a União Europeia. Uma 
proibição deve ser baseada em dados científicos que comprovem uma mudança de 
comportamento entre os jovens face ao mentol.

Alteração 100
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. Por 
exemplo, em muitos países, as vendas de 
produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas 
que introduzam diferenças de tratamento 
entre os cigarros aromatizados (p. ex., 
cigarros de mentol e de cravo-da-índia).

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo.

Or. de

Justificação

Os estudos indicados não são suficientes para justificar a desacreditação dos cigarros de 
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mentol na legislação.

Alteração 101
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. Por 
exemplo, em muitos países, as vendas de 
produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do tabaco 
mentolados facilitam a inalação, bem como 
a iniciação ao tabagismo entre os jovens. 
Devem ser evitadas medidas que 
introduzam diferenças de tratamento entre 
os cigarros aromatizados (p. ex., cigarros 
de mentol e de cravo-da-índia).

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco que têm um aroma diferente do 
tabaco, que podem facilitar a iniciação ao 
consumo do tabaco ou afetar os padrões de 
consumo. Por exemplo, em muitos países, 
as vendas de produtos mentolados 
aumentaram progressivamente mesmo 
tendo baixado a prevalência geral do 
tabagismo. Vários estudos indicam que os 
produtos do tabaco mentolados facilitam a 
inalação, bem como a iniciação ao 
tabagismo entre os jovens. Devem ser 
evitadas medidas que introduzam 
diferenças de tratamento entre os cigarros 
aromatizados (p. ex., cigarros de mentol e 
de cravo-da-índia). A Suécia deve ser 
autorizada a regulamentar aromas no 
snus (tabaco para uso oral) a nível 
nacional. Se não o fizer dentro de um 
determinado período de tempo, devem ser 
aplicadas as disposições da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

É demasiado restrito abordar apenas «aromas distintivos». Todos os aromas devem ser 
abordados. A Suécia deve ter quatro anos, após a entrada em vigor da presente diretiva, para 
regulamentar aromas no snus (tabaco para uso oral) a nível nacional. Caso contrário, devem 
ser aplicadas as disposições da presente diretiva.
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Alteração 102
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. Por 
exemplo, em muitos países, as vendas de 
produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Vários 
estudos indicam que os produtos do 
tabaco mentolados facilitam a inalação, 
bem como a iniciação ao tabagismo entre 
os jovens. Devem ser evitadas medidas que 
introduzam diferenças de tratamento entre 
os cigarros aromatizados (p. ex., cigarros 
de mentol e de cravo-da-índia).

(15) A probabilidade de divergência na 
regulamentação é ainda maior devido a 
preocupações relativas aos produtos do 
tabaco, incluindo os produtos do tabaco 
sem combustão, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco, que podem 
facilitar a iniciação ao consumo do tabaco 
ou afetar os padrões de consumo. Por 
exemplo, em muitos países, as vendas de 
produtos mentolados aumentaram 
progressivamente mesmo tendo baixado a 
prevalência geral do tabagismo. Devem ser 
evitadas medidas que introduzam 
diferenças de tratamento entre os cigarros 
aromatizados (p. ex., cigarros de mentol e 
de cravo-da-índia).

Or. de

Justificação

Os dados científicos disponíveis não apoiam a asserção de que o mentol contribui para uma 
inalação mais intensa do fumo do tabaco. Além disso, não há razão para acreditar que os 
cigarros de mentol estejam associados a um início precoce do tabagismo.

Alteração 103
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 15 – nota 36

Texto da Comissão Alteração

36. Órgão de Recurso da OMC, AB-2012-
1, Estados Unidos – Measures Affecting 

Suprimido
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the Production and Sale of Clove 
Cigarettes (Medidas que afetam a 
produção e venda de cigarros de cravo-
da-índia) (DS406).

Or. cs

Alteração 104
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A 
Comissão deve assegurar condições 
uniformes para a aplicação da disposição 
em matéria de aromas distintivos. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
recorrer a painéis independentes para os 
assistir no processo de tomada de 
decisões. A aplicação da presente diretiva 
não deveria discriminar entre variedades 
diferentes de tabaco.

Suprimido

Or. cs

Alteração 105
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A 
Comissão deve assegurar condições 
uniformes para a aplicação da disposição 
em matéria de aromas distintivos. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
recorrer a painéis independentes para os 
assistir no processo de tomada de decisões. 
A aplicação da presente diretiva não 
deveria discriminar entre variedades 
diferentes de tabaco.

(16) A utilização de aditivos, como o 
açúcar, necessários para o fabrico dos 
produtos do tabaco deve ser autorizada, 
desde que os aditivos não aumentem o 
perigo para a saúde dos consumidores. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
recorrer a painéis independentes para os 
assistir no processo de tomada de decisões. 
A aplicação da presente diretiva não 
deveria discriminar entre variedades 
diferentes de tabaco.

Or. pl

Justificação

A menção explícita de «açúcar» no texto, enquanto exemplo de um aditivo essencial para o 
fabrico de produtos do tabaco, clarifica a situação e proporciona uma certa garantia aos 
produtores de tabaco. Com a alteração proposta, é evidente que a adição de açúcar, que é 
indispensável para determinadas variedades de tabaco (como, por exemplo, para a variedade 
Burley), continua a ser possível durante o processo de fabrico. Tal deve-se ao facto de estas 
variedades perderem o seu teor de açúcar durante o processo de secagem, enquanto outras 
variedades, como a Virginia, o mantêm.

Alteração 106
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A Comissão 
deve assegurar condições uniformes para 
a aplicação da disposição em matéria de 
aromas distintivos. Os Estados-Membros e 
a Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas não exclui completamente a 
utilização de aditivos específicos, mas 
obriga os fabricantes a reduzir o aditivo ou 
a combinação de aditivos de modo a que os 
aditivos já não possam conferir um aroma. 
A utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma e não estejam ligados 
à atratividade. A aplicação da presente 
diretiva não deveria discriminar entre 
variedades diferentes de tabaco.

Or. en

Justificação

Estas disposições devem ser aplicadas a todos os aromas. Isso também torna supérflua a 
referência a painéis de teste. As disposições relativas aos aditivos necessários para o fabrico 
devem ser coerentes com as das diretrizes da OMS em matéria de ingredientes.

Alteração 107
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de ingredientes
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o ingrediente ou a combinação de 
ingredientes de modo a que os 
ingredientes já não possam conferir um 



PE510.711v02-00 38/73 AM\937809PT.doc

PT

utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A Comissão 
deve assegurar condições uniformes para a 
aplicação da disposição em matéria de 
aromas distintivos. Os Estados-Membros e 
a Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

aroma distintivo. A utilização de 
ingredientes necessários para o fabrico dos 
produtos do tabaco deve ser autorizada, 
desde que os ingredientes não confiram 
um aroma distintivo. A Comissão deve 
assegurar condições uniformes para a 
aplicação da disposição em matéria de 
aromas distintivos. Os Estados-Membros e 
a Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

Or. de

Justificação

Na sequência da remoção da definição (2) «aditivo», a definição (18) «ingrediente» tem de 
ser usada neste caso.

Alteração 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A 
Comissão deve assegurar condições 
uniformes para a aplicação da disposição 
em matéria de aromas distintivos. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
recorrer a painéis independentes para os 
assistir no processo de tomada de decisões. 

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco é 
autorizada. A Comissão deve assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
disposição em matéria de aromas 
distintivos. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
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A aplicação da presente diretiva não 
deveria discriminar entre variedades 
diferentes de tabaco.

entre variedades diferentes de tabaco.

Or. pl

Alteração 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos necessários para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A Comissão 
deve assegurar condições uniformes para a 
aplicação da disposição em matéria de 
aromas distintivos. Os Estados-Membros e 
a Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

(16) A proibição de produtos do tabaco 
com aromas distintivos não exclui 
completamente a utilização de aditivos 
específicos, mas obriga os fabricantes a 
reduzir o aditivo ou a combinação de 
aditivos de modo a que os aditivos já não 
possam conferir um aroma distintivo. A 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico dos produtos do tabaco deve ser 
autorizada, desde que os aditivos não 
confiram um aroma distintivo. A Comissão 
deve assegurar condições uniformes para a 
aplicação da disposição em matéria de 
aromas distintivos. Os Estados-Membros e 
a Comissão devem recorrer a painéis 
independentes para os assistir no processo 
de tomada de decisões. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.

Or. it

Justificação

Alinhamento do texto pelo artigo 6.º, n.º 1, parágrafo 2.

Alteração 110
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de clarificar os limites que 
estão a ser traçados, a Comissão deveria 
elaborar uma lista que indicasse 
precisamente quais os ingredientes 
proibidos e quais os permitidos, 
nomeadamente as substâncias causadoras 
de dependência e – separadamente – os 
aromas. Essa lista deveria ainda clarificar 
a quantidade total autorizada de aditivos e 
aromas.

Or. fi

Alteração 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposta de diretiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Um dos objetivos da presente 
diretiva é reduzir o consumo de produtos 
do tabaco, especialmente entre os jovens e 
os consumidores vulneráveis, o que 
resulta na redução da produção do tabaco 
na União Europeia e pode levar à perda 
de postos de trabalho, movendo a 
indústria para fora da União, e à 
necessidade de reestruturar as quintas 
que tradicionalmente baseiam a sua 
produção no tabaco. Por conseguinte, é 
necessário prever apoio financeiro e 
medidas adequadas no quadro do 
orçamento da União, com o intuito de 
sanar as consequências económicas e 
sociais da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) Após a aplicação das disposições 
da diretiva, a procura de tabaco em rama 
proveniente dos Estados-Membros da 
União Europeia pode diminuir. Por 
conseguinte, é necessário estabelecer, nas 
regiões onde se produz tabaco, um Fundo 
de apoio aos agricultores que cultivam 
tabaco que compense as perdas sofridas 
por esses agricultores,
em resultado da aplicação da diretiva.

Or. pl

Justificação

Após a aplicação das disposições da diretiva, prevê-se que a procura de tabaco em rama 
proveniente da UE diminua, sendo provavelmente substituído pelo tabaco em rama 
proveniente de países terceiros, o que se traduz numa redução dos rendimentos dos 
agricultores e num aumento do desemprego. Por conseguinte, é necessário estabelecer um 
Fundo de apoio aos agricultores que cultivam tabaco destinado aos agricultores afetados 
pela redução da procura de tabaco em rama, assim como aos agricultores que pretendem 
deixar de cultivar tabaco e alterar o perfil da sua produção.

Alteração 113
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Determinados aditivos são utilizados 
para criar a impressão de que os produtos 
do tabaco têm benefícios para a saúde, 
apresentam perigos para a saúde 
reduzidos ou aumentam a vigilância 
mental e o desempenho físico. Estes 
aditivos deveriam ser proibidos a fim de 

Suprimido
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garantir regras uniformes e um elevado 
nível de proteção da saúde.

Or. de

Justificação

Não existem provas científicas sólidas relativamente a se certos/alguns aditivos criam a 
impressão de que o produto do tabaco possa ser menos prejudicial e, consequentemente, mais 
atraente para certos grupos de consumidores. Qualquer decisão de proibir ou regulamentar 
um ingrediente deveria basear-se em estudos científicos irrefutáveis para os quais tivessem 
sido utilizados critérios claros acordados a nível da UE aplicáveis aos produtos do tabaco.

Alteração 114
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Determinados aditivos são utilizados 
para criar a impressão de que os produtos 
do tabaco têm benefícios para a saúde, 
apresentam perigos para a saúde reduzidos 
ou aumentam a vigilância mental e o 
desempenho físico. Estes aditivos deveriam 
ser proibidos a fim de garantir regras 
uniformes e um elevado nível de proteção 
da saúde.

(17) Determinados aditivos são utilizados 
para criar a impressão de que os produtos 
do tabaco têm benefícios para a saúde, 
apresentam perigos para a saúde reduzidos 
ou aumentam a vigilância mental e o 
desempenho físico. Por exemplo, a ação 
do mentol é problemática. Devido à sua 
propriedade anestésica local, o mentol 
permite uma inalação mais profunda do 
irritante fumo do tabaco. Como tal, 
permite inalar mais fumo e dar fumadas 
mais profundas, o que resulta numa dose 
mais elevada de nicotina.
Estes aditivos que aumentam a 
atratividade dos produtos do tabaco
deveriam ser proibidos a fim de garantir 
regras uniformes e um elevado nível de 
proteção da saúde.

Or. en

Justificação

O CCRSERI (Comité Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados), no seu parecer publicado em 12 de novembro de 2010 sobre o «Potencial de 
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criação de dependência e atratividade dos aditivos do tabaco» chega à conclusão que o 
mentol é um aditivo muito problemático, dado que aumenta a atratividade dos produtos do 
tabaco, facilitando o início do consumo destes produtos.

Alteração 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Determinados aditivos são utilizados 
para criar a impressão de que os produtos 
do tabaco têm benefícios para a saúde, 
apresentam perigos para a saúde reduzidos 
ou aumentam a vigilância mental e o 
desempenho físico. Estes aditivos deveriam 
ser proibidos a fim de garantir regras 
uniformes e um elevado nível de proteção 
da saúde.

(17) Determinados aditivos são utilizados 
para criar a impressão de que os produtos 
do tabaco têm benefícios para a saúde, 
apresentam perigos para a saúde reduzidos 
ou aumentam a vigilância mental e o 
desempenho físico. Os demais aditivos, 
tais como o açúcar, são utilizados para 
atenuar ou melhorar o aroma e o sabor 
dos produtos do tabaco, com o intuito de 
facilitar o seu consumo. Estes aditivos 
deveriam ser proibidos a fim de garantir 
regras uniformes e um elevado nível de 
proteção da saúde.

Or. en

Justificação

O açúcar é um aditivo que aumenta a palatabilidade do produto do tabaco, ajudando a 
mascarar o sabor áspero do tabaco não adulterado para o tornar mais atraente, 
especialmente para aqueles que estão a começar a fumar.

Alteração 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Um número crescente de pessoas, 
a maioria delas crianças, sofre de asma e 
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de alergias diversas. Ainda não se 
compreendem todas as causas da asma, 
como indica a OMS, mas os fatores de 
risco, que incluem substâncias 
alergénicas, o tabaco e irritantes 
químicos, têm de ser evitados para que as 
pessoas possam usufruir de uma boa 
qualidade de vida.

Or. en

Alteração 117
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A Comissão deve controlar 
cuidadosamente a adição de substâncias 
de açúcar, que constitui mais de 10 % da 
quantidade total de aditivos nos cigarros. 
Deve, nomeadamente, pedir à indústria 
que reformule os produtos do tabaco, com 
o intuito de fabricar novos produtos sem 
açúcar invertido (frutose e glicose), que 
têm efeitos prejudiciais para a saúde. 

Or. en

Justificação

As substâncias de açúcar não são prejudiciais para a saúde por consumo oral, mas são 
transformadas numa série de compostos tóxicos por pirólise, sendo os mais perigosos os 
açúcares invertidos que são responsáveis por uma grande parte do formaldeído no fumo, 
classificado como uma substância cancerígena para os seres humanos (Centro Internacional 
de Investigação do Cancro, 2009).

Alteração 118
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se 
centra nos jovens, os produtos do tabaco 
que não sejam cigarros, tabaco de enrolar 
e tabaco sem combustão, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de ingredientes desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo relacionados com 
os jovens.

Suprimido

Or. fi

Alteração 119
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se 
centra nos jovens, os produtos do tabaco 
que não sejam cigarros, tabaco de enrolar 
e tabaco sem combustão, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de ingredientes desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo relacionados com 
os jovens.

Suprimido

Or. fr

Alteração 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se 
centra nos jovens, os produtos do tabaco 
que não sejam cigarros, tabaco de enrolar 
e tabaco sem combustão, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de ingredientes desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo relacionados com 
os jovens.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 121
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se 
centra nos jovens, os produtos do tabaco 
que não sejam cigarros, tabaco de enrolar 
e tabaco sem combustão, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de ingredientes desde que não 
haja uma alteração substancial da 

Suprimido
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situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo relacionados com 
os jovens.

Or. en

Justificação

Devemos tratar todos os produtos do tabaco que estão autorizados a ser colocados no 
mercado da União Europeia da mesma forma e não criar lacunas.

Alteração 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo relacionados com 
os jovens.

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
para uso oral, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes.

Or. de

Justificação

O consumo tradicional de tabaco para mascar e rapé está confinado a muito poucas regiões 
da Europa e é um elemento relevante para a manutenção das tradições. Além disso, o tabaco 
de mascar e o rapé são consumidos principalmente pelas pessoas mais velhas. A mesma 
isenção deveria, por conseguinte, aplicar-se aos charutos, às cigarrilhas e ao tabaco para 
cachimbo.
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Alteração 123
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo relacionados com 
os jovens.

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, protegendo, no entanto, a 
saúde de todos os consumidores, os 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e tabaco sem combustão, 
que são consumidos sobretudo por 
consumidores mais velhos, não deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de 
ingredientes.

Or. el

Justificação

A presente diretiva prevê a proteção igual de todos os consumidores de produtos do tabaco.

Alteração 124
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo relacionados com os jovens.

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo relacionados com os jovens. A 
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Comissão deve acompanhar atentamente 
o uso de tabaco para cachimbo de água 
pelos jovens, visto que o uso desse tabaco 
tem aumentado e transcende o antigo 
mercado tradicional. A este respeito, os 
artigos 6.º e 10.º devem ser aplicados a 
esses produtos, devendo ser colocadas 
advertências de saúde nas embalagens de 
tabaco para shisha que, muitas vezes, não 
cumprem a legislação europeia. 

Or. en

Justificação

Para além da alteração 3 elaborada pelo relator sobre o uso de tabaco para o cachimbo de 
água entre os jovens, com o intuito de insistir no facto de que os produtos como o tabaco 
para shisha, devido à sua toxicidade, devem ser abrangidos pelas principais disposições da 
diretiva.

Alteração 125
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo relacionados com os jovens.

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar, tabaco 
para cachimbo de água e tabaco sem 
combustão, que são consumidos sobretudo 
por consumidores mais velhos, deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de 
ingredientes desde que não haja uma 
alteração substancial da situação em termos 
de volumes de vendas ou padrões de 
consumo relacionados com os jovens.

Or. fr
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Alteração 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo relacionados com os jovens.

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar, tabaco 
para cachimbo de água e tabaco sem 
combustão, que são consumidos sobretudo 
por consumidores mais velhos, deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de 
ingredientes desde que não haja uma 
alteração substancial da situação em termos 
de volumes de vendas ou padrões de 
consumo relacionados com os jovens.

Or. it

(Cf. alteração ao artigo 6.º, n.º 10.)

Alteração 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco 
sem combustão, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo relacionados com os jovens.

(18) Considerando que a diretiva se centra 
nos jovens, os produtos do tabaco que não 
sejam cigarros, tabaco de enrolar, tabaco 
para cachimbos de água e tabaco sem 
combustão, que são consumidos sobretudo 
por consumidores mais velhos, deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de 
ingredientes desde que não haja uma 
alteração substancial da situação em termos 
de volumes de vendas ou padrões de 
consumo relacionados com os jovens.
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Or. ro

Alteração 128
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros deveriam ser 
encorajados, caso ainda não o tenham 
feito, a formular as suas próprias leis 
nacionais relativas à proteção dos jovens, 
de forma a que os produtos do tabaco não 
possam ser vendidos a, nem consumidos 
por, jovens menores de 18 anos; os 
Estados-Membros deveriam ainda 
assegurar o respeito por estas proibições;

Or. de

Alteração 129
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) O artigo 16.º da CQLAT aponta 
para a responsabilidade das Partes da 
Convenção na abordagem dos produtos 
que se destinam aos consumidores 
menores, tais como produtos alimentares 
e brinquedos com a forma de produtos do 
tabaco que possam ser apelativos para os 
menores. Nos últimos anos, foram 
colocados no mercado vários produtos, 
tais como dispositivos portáteis de 
vaporização de shisha, que não contêm 
nicotina, mas que têm a forma de cigarros 
e tentam imitar o processo de fumar 
através de substâncias de vaporização,
cuja natureza inócua ainda não está 
cientificamente comprovada, e através de 
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uma luz elétrica que imita o processo de 
combustão de um cigarro. Tais produtos 
são claramente produzidos para atrair os 
consumidores jovens e menores de idade, 
e são cada vez mais populares entre os 
menores em vários Estados-Membros. Há 
cada vez mais preocupação relativamente 
aos hábitos criados pelos consumidores 
jovens e menores devido à utilização 
desses cigarros de imitação. Por 
conseguinte, esses produtos devem ser 
proibidos através da presente diretiva.

Or. en

Alteração 130
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Ainda subsistem disparidades entre as 
disposições nacionais em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, em 
especial no que se refere à utilização de 
advertências de saúde combinadas 
constituídas por imagem e texto, às 
informações sobre serviços de apoio para 
deixar de fumar e aos elementos 
promocionais nas embalagens e no seu 
interior.

(19) Ainda subsistem disparidades entre as 
disposições nacionais em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, em 
especial no que se refere à utilização de 
advertências de saúde combinadas 
constituídas por imagem e texto, 
implementadas em 2013 por apenas 10 
Estados-Membros, às informações sobre 
serviços de apoio para deixar de fumar e 
aos elementos promocionais nas 
embalagens e no seu interior.

Or. fr

Alteração 131
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(20-A) Deveria fazer-se um esforço para 
eliminar eficazmente os obstáculos e, 
recorrendo a todos os meios disponíveis, 
para permitir a introdução do uso de 
embalagens uniformizadas no território 
da UE o mais rapidamente possível.

Or. fi

Alteração 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Também é necessário adaptar as 
disposições em matéria de rotulagem a fim 
de alinhar as regras da União com os 
desenvolvimentos a nível internacional. 
Por exemplo, as diretrizes relativas ao 
artigo 11.º da CQLAT exigem grandes 
advertências ilustradas nas duas faces 
principais, informações obrigatórias sobre 
serviços de apoio para deixar de fumar e 
regras estritas em matéria de informações 
enganosas. As disposições relativas às 
informações enganosas complementarão a 
proibição geral de práticas comerciais 
enganosas das empresas face aos 
consumidores estabelecida na Diretiva 
2005/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa 
às práticas comerciais desleais das 
empresas face aos consumidores no 
mercado interno.

(21) Também é necessário adaptar as 
disposições em matéria de rotulagem a fim 
de alinhar as regras da União com os 
desenvolvimentos a nível internacional. As 
disposições relativas às informações 
enganosas complementarão as orientações 
existentes apropriadas e abrangentes 
sobre a prevenção de práticas comerciais 
enganosas das empresas face aos 
consumidores estabelecida na Diretiva 
2005/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa 
às práticas comerciais desleais das 
empresas face aos consumidores no 
mercado interno.

Or. de

Alteração 133
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Também é necessário adaptar as 
disposições em matéria de rotulagem a fim 
de alinhar as regras da União com os 
desenvolvimentos a nível internacional. 
Por exemplo, as diretrizes relativas ao 
artigo 11.º da CQLAT exigem grandes
advertências ilustradas nas duas faces 
principais, informações obrigatórias sobre 
serviços de apoio para deixar de fumar e 
regras estritas em matéria de informações 
enganosas. As disposições relativas às 
informações enganosas complementarão a 
proibição geral de práticas comerciais 
enganosas das empresas face aos 
consumidores estabelecida na Diretiva 
2005/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa 
às práticas comerciais desleais das 
empresas face aos consumidores no 
mercado interno.

(21) Também é necessário adaptar as 
disposições em matéria de rotulagem a fim 
de alinhar as regras da União com os 
desenvolvimentos a nível internacional. 
Por exemplo, as diretrizes relativas ao 
artigo 11.º da CQLAT exigem advertências 
ilustradas nas duas faces principais, que 
devem ocupar entre 30 % e 50 % da 
superfície da embalagem, informações 
obrigatórias sobre serviços de apoio para 
deixar de fumar e regras estritas em 
matéria de informações enganosas.. As 
disposições relativas às informações 
enganosas complementarão a proibição 
geral de práticas comerciais enganosas das 
empresas face aos consumidores 
estabelecida na Diretiva 2005/29/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2005, relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno. 

Or. cs

Alteração 134
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
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sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas são 
mais eficazes do que as advertências que 
só contêm texto. Nesta perspetiva, as 
advertências de saúde combinadas 
deveriam tornar-se obrigatórias em toda a 
União e abranger uma parte significativa 
e visível da superfície da embalagem. 
Deveria ser estipulada uma dimensão 
mínima para todas as advertências de 
saúde, para assegurar a sua visibilidade e 
eficácia.

são menos nocivo do que outros.

Or. de

Justificação

Não existe qualquer prova científica sólida de que advertências de muito grande dimensão 
baseadas em imagens levem a uma redução do número de fumadores. Existem, sim, provas de 
que as exigências em matéria de embalagens, como advertências ilustradas de grande 
dimensão, não têm qualquer efeito sobre a decisão das pessoas de fumar ou não.

Alteração 135
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 
sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas são 
mais eficazes do que as advertências que 
só contêm texto. Nesta perspetiva, as 
advertências de saúde combinadas 
deveriam tornar-se obrigatórias em toda a 
União e abranger uma parte significativa 

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Deveria 
ser estipulada uma percentagem da 
superfície externa para todas as 
advertências de saúde, para assegurar a sua 
visibilidade e eficácia.
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e visível da superfície da embalagem. 
Deveria ser estipulada uma dimensão 
mínima para todas as advertências de 
saúde, para assegurar a sua visibilidade e 
eficácia.

Or. el

Justificação

A opção de introduzir fotografias a cores deveria ser deixada à discrição dos 
Estados-Membros. Além disso, a previsão de uma dimensão mínima das advertências de 
saúde deveria ser substituída por uma percentagem de cobertura da superfície externa. Caso 
esta medida fosse posta em prática, levaria à uniformidade no tamanho, na forma e na 
apresentação das embalagens, uma vez que as dimensões propostas não são aplicáveis a 
todos os tipos de embalagem.

Alteração 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 
sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas são mais 
eficazes do que as advertências que só 
contêm texto. Nesta perspetiva, as 
advertências de saúde combinadas 
deveriam tornar-se obrigatórias em toda a 
União e abranger uma parte significativa e 
visível da superfície da embalagem. 
Deveria ser estipulada uma dimensão 
mínima para todas as advertências de 
saúde, para assegurar a sua visibilidade e 

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 
sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas são mais 
eficazes do que as advertências que só 
contêm texto. Nesta perspetiva, as 
advertências de saúde combinadas 
deveriam tornar-se obrigatórias em toda a 
União e, para que sejam eficazes, devem
abranger uma parte significativa e visível 
da superfície da embalagem.
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eficácia.

Or. it

Alteração 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 
sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas são mais 
eficazes do que as advertências que só 
contêm texto. Nesta perspetiva, as 
advertências de saúde combinadas 
deveriam tornar-se obrigatórias em toda a 
União e abranger uma parte significativa e 
visível da superfície da embalagem. 
Deveria ser estipulada uma dimensão 
mínima para todas as advertências de 
saúde, para assegurar a sua visibilidade e 
eficácia.

(22) As disposições em matéria de 
rotulagem também precisam de ser 
adaptadas aos novos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, a indicação dos 
teores de alcatrão, nicotina e monóxido de 
carbono dos maços de cigarros revelou-se 
enganosa porque leva os consumidores a 
acreditarem que certos tipos de cigarros 
são menos nocivo do que outros. Os dados 
sugerem igualmente que grandes 
advertências de saúde combinadas, com 
advertências de texto e advertências 
ilustradas claras, são mais eficazes do que 
as advertências que só contêm texto. Nesta 
perspetiva, as advertências de saúde 
combinadas deveriam tornar-se 
obrigatórias em toda a União e abranger 
uma parte significativa e visível da 
superfície da embalagem. Deveria ser 
estipulada uma dimensão mínima para 
todas as advertências de saúde, para 
assegurar a sua visibilidade e eficácia.

Or. en

Justificação

Uma imagem clara e um texto de advertência curto numa embalagem uniformizada poderiam
ser mais eficazes e visíveis para todos os consumidores.

Alteração 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Claudio Morganti

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Vários estudos científicos 
demonstram também a eficácia de frases 
motivacionais contra o fumo que atingem 
a psique do tabagista, afetando 
indiretamente o seu orgulho e o aspeto 
emotivo. Podem ser utilizadas 
advertências em texto do tipo: «Fumar 
danifica a pele e acelera a formação de 
rugas», «Fumar torna as pessoas menos 
atraentes», «Ninguém gosta de um beijo 
com sabor a tabaco», «Deixar de fumar 
não engorda, melhora a vida», «Pense: a 
pausa para o cigarro é muito mais 
prejudicial do que o stress que procura 
aliviar», em combinação com outras 
advertências de texto atualmente 
utilizadas.

Or. it

Alteração 139
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das 
embalagens de tabaco, incluindo o 
mecanismo de abertura. A embalagem e 
os produtos são suscetíveis de induzir o 
consumidor em erro, em particular os 
jovens, ao sugerir que os produtos são 

Suprimido
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menos nocivos. Tal é o caso de 
determinados textos ou elementos, como, 
por exemplo, «baixo teor de alcatrão», 
«light», «ultra-light», «suave», «natural», 
«biológico», «sem aditivos», «sem 
aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são 
menos nocivos. Um estudo recente 
mostrou também que os fumadores de 
cigarros «slim» tinham mais tendência a 
acreditar que a marca que consumiam 
poderia ser menos prejudicial. Este 
problema deveria ser resolvido.

Or. de

Justificação

Esta proposta não contribui para melhorar o funcionamento do mercado interno nem para 
proteger a saúde pública. Além disso, não existem provas sólidas de que a embalagem ou a 
aparência de um produto seja um fator causal com influência na decisão de fumar. A 
proibição dos cigarros «slim» não ajuda a reduzir o consumo de tabaco, mas levará a um 
aumento do contrabando de cigarros e a danos económicos graves.

Alteração 140
Erminia Mazzoni

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura.
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o caso de determinados textos ou 
elementos, como, por exemplo, «baixo teor 
de alcatrão», «ultra-light», «light», 
«suave», «natural», «biológico», «sem 
aditivos», «sem aromas», «slim», nomes, 
imagens ou símbolos figurativos ou outros.
Do mesmo modo, o tamanho e a 
aparência de cada cigarro pode induzir os 
consumidores em erro, criando a 
impressão de que são menos nocivos. Um 
estudo recente mostrou também que os 
fumadores de cigarros «slim» tinham 
mais tendência a acreditar que a marca 
que consumiam poderia ser menos 
prejudicial. Este problema deveria ser 
resolvido.

O uso de algumas expressões nos maços 
de produtos do tabaco, como por exemplo,
«baixo teor de alcatrão», «light», «ultra-
light», «suave», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros pode induzir 
os consumidores em erro, fazendo-os 
acreditar que são menos nocivos e 
fazendo-os mudar de hábitos. O nível de 
substâncias inaladas não depende apenas 
do conteúdo de certas substâncias 
presentes no produto antes do consumo, 
mas também do modo de fumar e da 
dependência. Este aspeto não resulta do 
uso de tais expressões e pode minar os 
requisitos de rotulagem estabelecidos na 
diretiva.

Or. it

Alteração 141
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
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maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são 
menos nocivos. Um estudo recente 
mostrou também que os fumadores de 
cigarros «slim» tinham mais tendência a 
acreditar que a marca que consumiam 
poderia ser menos prejudicial. Este 
problema deveria ser resolvido.

maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos
poderiam, sob certas circunstâncias, 
transmitir a impressão ao consumidor, em 
particular aos jovens, de que os produtos 
são menos nocivos. Tal é o caso de 
determinados textos ou elementos, como, 
por exemplo, «baixo teor de alcatrão», 
«light», «ultra-light», «suave», «natural», 
«biológico», «sem aditivos», «sem 
aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros.

Or. de

Justificação

A imagem dos consumidores que está subjacente a este considerando é parcial. A falta de 
informação não justifica tais restrições à liberdade das empresas no domínio da conceção 
dos produtos.

Alteração 142
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
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certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são 
menos nocivos. Um estudo recente 
mostrou também que os fumadores de 
cigarros «slim» tinham mais tendência a 
acreditar que a marca que consumiam 
poderia ser menos prejudicial. Este 
problema deveria ser resolvido.

certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Este 
problema deveria ser resolvido.

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aromas e sabores distintivos tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
segmento importante do mercado de produtos do tabaco) somente em determinados 
Estados-Membros da UE. A popularidade dos cigarros aromatizados nos demais Estados 
Membros é muito reduzida, sendo mesmo nula em alguns países. Por conseguinte, as 
soluções sugeridas pela Comissão afetam de forma mais significativa os mercados dos países 
em que os cigarros aromatizados são populares, não tendo qualquer impacto nos mercados 
dos demais Estados-Membros. Essa solução, desproporcionada, deve ser eliminada.

Alteração 143
Kristian Vigenin

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
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dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros.

Do mesmo modo, a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos.

Or. en

Alteração 144
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
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suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos 
colocados nas embalagens, como, por 
exemplo, «baixo teor de alcatrão», «light», 
«ultra-light», «suave», «natural», 
«biológico», «sem aditivos», «sem 
aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos 
colocados nas embalagens, como, por 
exemplo, «baixo teor de alcatrão», «light», 
«ultra-light», «suave», «natural», 
«biológico», «sem aditivos», «sem 
aromas», nomes, imagens ou símbolos 
figurativos ou outros. Do mesmo modo, a 
aparência de cada cigarro pode induzir os 
consumidores em erro, criando a impressão 
de que são menos nocivos.

Or. cs

Alteração 145
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave»,
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros.
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cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

Do mesmo modo, a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos.

Or. en

Alteração 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro podem induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «ultra-light», «light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, a aparência de cada cigarro pode
induzir os consumidores em erro, criando a 
impressão de que são menos nocivos.
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também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

Or. it

Justificação

Não existe qualquer prova científica de que os cigarros «slim» sejam enganosos para o 
consumidor. A proibição destes produtos teria sobretudo consequências negativas, 
incentivando os consumidores a recorrer ao mercado ilegal e à aquisição de cigarros 
contrafeitos não submetidos aos controlos sanitários, com evidentes impactos negativos em 
termos de saúde pública e provocando recaídas em termos de emprego.

Alteração 147
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Exorta-se a Comissão Europeia a 
proceder a um estudo científico da 
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«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

influência real destes fatores no consumo 
de tabaco.

Or. pt

Alteração 148
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, a aparência de cada cigarro pode 
induzir os consumidores em erro, criando a 
impressão de que são menos nocivos. 

Or. en
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Alteração 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido através de embalagem e 
rotulagem adequadas para este tipo de 
produtos, assim como através de 
prestação de informações sobre a 
nocividade aos consumidores, para que 
estes tenham plena consciência das 
consequências do consumo do produto em 
causa.

Or. pl

Justificação

Os cigarros «slim» não são mais nocivos mas as embalagens dos mesmos são suscetíveis de 
induzir os consumidores em erro. No entanto, se as embalagens desse tipo de produto 
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estiverem em conformidade com as disposições da presente diretiva, não será possível que os 
consumidores sejam induzidos em erro.

Alteração 150
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são 
menos nocivos. Um estudo recente 
mostrou também que os fumadores de 
cigarros «slim» tinham mais tendência a 
acreditar que a marca que consumiam 
poderia ser menos prejudicial. Este 
problema deveria ser resolvido.

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos 
que surgem nas embalagens, como, por 
exemplo, «baixo teor de alcatrão», «light», 
«ultra-light», «suave», «natural», 
«biológico», «sem aditivos», «sem 
aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros.

Or. el

Justificação

Os dados científicos existentes não comprovam a existência de uma associação direta entre o 
diâmetro de um cigarro e a idade em que uma pessoa começa a fumar, nem o facto de os 
cigarros «slim» serem mais atraentes do que os outros. Esta proibição não resultaria no 
abandono do tabagismo pelas pessoas. Em vez disso, significa que deixariam de consumir 
uma categoria específica de produtos do tabaco.
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Alteração 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

Or. de

Justificação

Em conformidade com a alteração ao n.º 2 do artigo 13.º.

Alteração 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana



AM\937809PT.doc 71/73 PE510.711v02-00

PT

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto à 
dimensão das advertências, bem como a 
certos aspetos da aparência das embalagens 
de tabaco, incluindo o mecanismo de 
abertura. A embalagem e os produtos são 
suscetíveis de induzir o consumidor em 
erro, em particular os jovens, ao sugerir 
que os produtos são menos nocivos. Tal é o 
caso de determinados textos ou elementos, 
como, por exemplo, «baixo teor de 
alcatrão», «light», «ultra-light», «suave», 
«natural», «biológico», «sem aditivos», 
«sem aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

(23) A fim de assegurar a integridade e a 
visibilidade das advertências de saúde e 
maximizar a sua eficácia, deveriam ser 
estabelecidas disposições quanto às 
características gráficas das advertências, 
bem como a certos aspetos da aparência 
das embalagens de tabaco, incluindo o 
mecanismo de abertura. A embalagem e os 
produtos são suscetíveis de induzir o 
consumidor em erro, em particular os 
jovens, ao sugerir que os produtos são 
menos nocivos. Tal é o caso de 
determinados textos ou elementos, como, 
por exemplo, «baixo teor de alcatrão», 
«light», «ultra-light», «suave», «natural», 
«biológico», «sem aditivos», «sem 
aromas», «slim», nomes, imagens ou 
símbolos figurativos ou outros. Do mesmo 
modo, o tamanho e a aparência de cada 
cigarro pode induzir os consumidores em 
erro, criando a impressão de que são menos 
nocivos. Um estudo recente mostrou 
também que os fumadores de cigarros 
«slim» tinham mais tendência a acreditar 
que a marca que consumiam poderia ser 
menos prejudicial. Este problema deveria 
ser resolvido.

Or. it

Alteração 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Está provado que os produtos do 
tabaco contêm e emitem numerosas 
substâncias nocivas e agentes 
cancerígenos conhecidos, perigosos para 
a saúde humana após combustão. Estudos 
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científicos comprovaram claramente que 
o tabagismo passivo é uma causa de 
morte, doença e incapacidade e que é 
perigoso, nomeadamente para os fetos e 
os recém-nascidos. Pode provocar ou 
agravar doenças respiratórias nas pessoas 
que respiram o fumo. As advertências de 
saúde deveriam, por isso, chamar a 
atenção para os perigos do tabagismo 
passivo para a saúde.

Or. de

Justificação

Este considerando faz parte da atual Diretiva 2001/37/CE. Deveriam existir advertências 
ilustradas e textuais específicas que chamassem a atenção para os perigos do tabagismo 
passivo.

Alteração 154
Martina Anderson
em nome do Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Os estudos demonstraram que a 
padronização da apresentação do nome 
da marca e da cor da embalagem 
(uniformização das embalagens) torna as 
embalagens menos atraentes e aumenta a 
eficácia das advertências de saúde, 
diminuindo assim a iniciação ao 
tabagismo e o consumo de tabaco. As 
diretrizes dos artigos 11.º e 13.º da 
CQLAT instam as Partes a considerarem 
a adoção de requisitos de uniformização 
das embalagens.

Or. en

Justificação

As embalagens de tabaco não devem ser atraentes nem apelativas, pois contêm um produto 
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letal. A publicidade ao tabaco é proibida em quase todos os demais locais, e a própria 
embalagem do tabaco também deve se enquadrada nesta proibição. Isto está de acordo com 
as recomendações das diretrizes da CQLAT, e está a ser implementado ou considerado por 
outros Estados em todo o mundo.


