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Alteração 21
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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, à venda transfronteiriça e na 
Internet e à exposição nos pontos de 
venda, bem como em máquinas de venda 
automáticas, de produtos do tabaco.

Or. en

Justificação

As diretrizes relativas à implementação do artigo 13.º da Convenção-Quadro da OMS para a 
Luta Antitabaco instam as partes a abolir a apresentação e visibilidade dos produtos do 
tabaco nos pontos de venta, dado que constituem métodos de publicidade e promoção. As 
referidas diretrizes também recomendam a abolição das vendas de tabaco na Internet.

Alteração 22
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Considerando 6
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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 dos produtos do 
tabaco e produtos afins exigem uma ação 
legislativa reforçada a nível da União a 
fim de assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno.

Or. pt

Alteração 23
Maria do Céu Patrão Neves

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 assegurando 
desta forma correspondentes postos de 
trabalho.

Or. pt
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Alteração 24
Maria Da Graça Carvalho

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. O tabagismo 
representa um problema global e atual, 
com consequências devastadoras e a 
adolescência é o período em que a 
maioria dos fumadores inicia o consumo 
de tabaco.

Or. pt

Alteração 25
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Foi demonstrado que o 
polónio 210 é um elemento cancerígeno 
significativo no tabaco. A sua presença 
nos cigarros pode ser eliminada quase 
totalmente através de uma combinação de 
medidas simples. Como tal, é adequado 
fixar um teor máximo para o polónio 210 
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que resulte 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 resultante da deterioração do urânio, estando presente em 
fertilizantes produzidos a partir de fosfato natural enriquecido com urânio. Contamina as 
folhas de tabaco através do ar por via do Radon 222 e as raízes por via do Chumbo 210. 
Quando o tabaco é queimado, o polónio 210 evapora-se, sendo então inalado pelos 
fumadores. É um emissor alfa. A radiação alfa é inócua fora do corpo, mas uma vez no 
interior do corpo humano é «a forma mais perigosa de radiação» (The Polonium Brief, 
Brianna Rego, Isis, 2009).

Alteração 26
Konrad Szymański

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 27
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 11
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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 valores máximos de 
emissões, tendo em consideração o 
desenvolvimento científico e as normas 
acordadas internacionalmente e 
aplicáveis à avaliação da sua toxicidade 
ou do seu potencial de criação de 
dependência.

Or. de

Alteração 28
Paul Rübig

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 a sua 
toxicidade ou potencial de criação de 
dependência, sendo que a toxidade ou o 
seu potencial de criação de dependência 
devem ser avaliados com base nos 
conhecimentos científicos mais recentes e 
segundo normas acordadas 
internacionalmente.

Or. de

Alteração 29
Roger Helmer
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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 
internacionalmente aceites em matéria de 
avaliação da sua toxicidade ou do 
potencial de criação de dependência.

Or. en

Alteração 30
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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. 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 
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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.

conta a aplicação da CQLAT e das suas 
diretrizes, bem como a experiência 
adquirida noutras jurisdições fora da 
União. Desta forma, é adequado 
introduzir uma lista positiva dos 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 adequadamente os ingredientes, apoiando-se na 
aplicação nacional das disposições gerais, que podem estar sujeitas a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros. É mais adequado definir uma lista positiva dos 
ingredientes permitidos a nível da UE, de modo a alcançar uma harmonização adequada.

Alteração 31
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É importante considerar não 
apenas as propriedades dos aditivos 
enquanto tal, mas também as 
propriedades dos produtos da sua 
combustão. Os aditivos, bem como os 
produtos da sua combustão, não devem 
cumprir os critérios que os classificam 
como perigosos nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, relativo 
à classificação, rotulagem e embalagem 
de substâncias e misturas, que altera e 
revoga as Diretivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) 
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n.º 1907/2006.

Or. en

Justificação

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

Alteração 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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 e ao mentol, que têm um aroma 
distintivo diferente do tabaco ou do mentol, 
que podem facilitar a iniciação ao consumo 
do tabaco ou afetar os padrões de consumo.

Or. en

Alteração 33
Maria do Céu Patrão Neves
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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. 
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 34
Konrad Szymański

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 

(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 ou do 
mentol, que podem facilitar a iniciação ao 
consumo do tabaco ou afetar os padrões de 
consumo.
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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).

Or. en

Justificação

O mentol é, tradicionalmente, um ingrediente presente nos produtos do tabaco em alguns 
Estados-Membros. Tratá-lo em pé de igualdade com outros aromas pode ter um impacto 
desproporcionado nos mercados do tabaco nesses Estados-Membros, podendo também 
conduzir a um aumento da venda ilegal nesses estados. Além disso, os dados científicos 
mencionados não são inequívocos.

Alteração 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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 ou um 
aroma tradicional mentolado, 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. pl

Alteração 36
Roger Helmer

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 semelhante a fruta ou a 
rebuçados, que podem facilitar a iniciação 
ao tabagismo entre os jovens.

Or. en

Alteração 37
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A probabilidade de divergência na (15) A probabilidade de divergência na 
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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).

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 referidos não são suficientes para justificar uma descredibilização legal dos 
cigarros de mentol.

Alteração 38
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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 
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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).

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).

Or. en

Justificação

É demasiado restritivo referir apenas «aroma distintivo». Todos os aromas devem ser 
visados.

Alteração 39
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 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 
associados à atratividade. A aplicação da 
presente diretiva não deveria discriminar 
entre variedades diferentes de tabaco.
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Or. en

Justificação

Estas disposições devem ser aplicáveis a todos os aromas, o que também torna supérflua a 
referência a painéis de testes. As disposições relativas a aditivos necessários para o fabrico 
devem estar alinhadas com as disposições que constam das diretrizes da OMS relativas aos 
ingredientes.

Alteração 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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. 
Autoriza-se a utilização de aditivos 
necessários para o fabrico dos produtos do 
tabaco. 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. pl

Alteração 41
Hans-Peter Martin
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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. de

Alteração 42
Ioannis A. Tsoukalas

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) Apesar de a diretiva se centrar 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, 
não deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de ingredientes.

Or. el
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Alteração 43
Angelika Niebler

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 de rapé e tabaco para mascar tradicionais está limitado a muito poucas regiões 
europeias, em cujos usos e costumes está enraizado. Além disso, o rapé e o tabaco para 
mascar são sobretudo consumidos por pessoas de idade avançada. Por isso, dever-se-ia 
aplicar a mesma exceção que se aplica a charutos, cigarrilhas e tabaco para cachimbo.

Alteração 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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 

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

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 Comissão deve seguir de perto o 
uso de tabaco para cachimbo de água 
pelos jovens, visto que o uso desse tabaco 
tem vindo a aumentar e vai além do 
antigo mercado tradicional.

Or. en

Alteração 45
Roger Helmer

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 dimensão das
advertências de saúde, às informações 
sobre serviços de apoio para deixar de 
fumar e aos elementos promocionais nas 
embalagens e no seu interior.

Or. en

Alteração 46
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Essas disparidades são suscetíveis de 
criar obstáculos às trocas comerciais, 

(20) Essas disparidades são suscetíveis de 
criar obstáculos às trocas comerciais, 
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entravando assim o funcionamento do 
mercado interno dos produtos do tabaco, 
devendo por isso ser eliminadas. Além 
disso, os consumidores em alguns 
Estados-Membros podem estar mais bem 
informados acerca dos riscos para a saúde 
dos produtos do tabaco do que noutros. Na 
ausência de medidas a nível da União, as 
atuais disparidades são suscetíveis de 
aumentar nos próximos anos.

entravando assim o funcionamento do 
mercado interno dos produtos do tabaco, 
devendo por isso ser eliminadas. Além 
disso, os consumidores em alguns 
Estados-Membros podem estar mais bem 
informados acerca dos riscos para a saúde 
dos produtos do tabaco do que noutros. Na 
ausência de medidas de harmonização a 
nível da União, as atuais disparidades são 
suscetíveis de aumentar nos próximos 
anos.

Or. de

Alteração 47
Maria do Céu Patrão Neves

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. É 
imperativo proceder à realização de um 
estudo independente prévio que permita 
avaliar a questão de que as 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.
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Or. pt

Alteração 48
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 
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 
poderiam, eventualmente, causar a 
impressão no consumidor, em particular 
nos 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 do consumidor subjacente ao presente considerando é unilateral. A falta de 
esclarecimento não justifica tal restrição da liberdade dos empresários no que diz respeito à 
conceção dos seus produtos.
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Alteração 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

Or. pl

Alteração 50
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a integridade e a (23) A fim de assegurar a integridade e a 
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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.

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. Exorta-se a 
Comissão Europeia a proceder a um 
estudo científico da influência real destes 
fatores no consumo de tabaco.

Or. pt

Alteração 51
Alajos Mészáros

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 

(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 
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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.

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 52
Konrad Szymański

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 

(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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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. en

Alteração 53
Ioannis A. Tsoukalas

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.
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Alteração 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

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 da embalagem e 
rotulagem adequadas dos referidos 
produtos e informando os consumidores 
acerca dos perigos inerentes, para que o 
consumidor esteja totalmente consciente 
das consequências que advêm do 
consumo do produto.

Or. en



AM\936107PT.doc 27/152 PE510.761v01-00

PT

Justificação

Os cigarros «slim» não são mais nocivos do que outros produtos do tabaco, mas as 
embalagens podem induzir os consumidores em erro. Contudo, se esses produtos forem 
embalados em conformidade com as disposições da presente diretiva, a probabilidade de 
induzir os consumidores em erro não é maior.

Alteração 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

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 da embalagem e 
rotulagem adequadas deste tipo de 
produtos, bem como através da 
informação aos consumidores sobre o seu 
caráter nocivo, a fim de assegurar que o 
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consumidor está plenamente consciente 
das consequências decorrentes do 
consumo de um dado produto.

Or. pl

Justificação

Os cigarros «slim» não são mais nocivos; apenas as suas embalagens podem induzir o 
consumidor em erro. No entanto, se os produtos deste tipo tiverem embalagens que respeitem 
as disposições da presente diretiva, não haverá a possibilidade de induzirem o consumidor 
em erro.

Alteração 56
Roger Helmer

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 

(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. 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.
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ser resolvido.

Or. en

Alteração 57
Hans-Peter Martin

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 determinadas formulações 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 
urgentemente.

Or. de
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Alteração 58
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Estudos mostram que normalizar a 
apresentação do nome da marca e a cor 
do maço (embalagem simples) torna a 
embalagem menos apelativa e aumenta a 
eficácia das advertências de saúde, 
diminuindo assim a iniciação ao consumo 
de tabaco e o próprio consumo de tabaco. 
As diretrizes que constam dos artigos 11.º 
e 13.º da CQLAT instam as partes a 
considerarem a adoção de requisitos de 
embalagem simples.

Or. en

Justificação

As embalagens do tabaco não devem ser atrativas nem apelativas, dado que contêm um 
produto letal.
A publicidade ao tabaco está proibida em praticamente todo o lado, sendo que a própria 
embalagem do tabaco também deve estar incluída no âmbito dessa proibição. Tal está em 
linha com as recomendações que constam das diretrizes da CQLAT e está a ser 
implementado ou considerado noutros estados a nível mundial.

Alteração 59
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não 
sejam cigarros e tabaco de enrolar, que 
são consumidos sobretudo por 
consumidores mais velhos, deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de rotulagem 

(24) A visibilidade das advertências de 
saúde em produtos do tabaco sem 
combustão deveria ser assegurada. As 
advertências deveriam, por conseguinte, 
ser colocadas nas duas principais 
superfícies das embalagens dos produtos 
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desde que não haja uma alteração 
substancial da situação em termos de 
volumes de vendas ou padrões de 
consumo pelos jovens. A rotulagem desses 
outros produtos do tabaco deveria seguir 
regras específicas. A visibilidade das 
advertências de saúde em produtos do 
tabaco sem combustão deveria ser 
assegurada. As advertências deveriam, por 
conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

do tabaco sem combustão.

Or. de

Alteração 60
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, que são
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de rotulagem desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo pelos jovens. A 
rotulagem desses outros produtos do 
tabaco deveria seguir regras específicas.
A visibilidade das advertências de saúde 
em produtos do tabaco sem combustão 
deveria ser assegurada. As advertências 
deveriam, por conseguinte, ser colocadas 
nas duas principais superfícies das 
embalagens dos produtos do tabaco sem 
combustão.

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, não deveriam beneficiar de 
uma isenção relativamente a certos 
requisitos em matéria de rotulagem. A 
visibilidade das advertências de saúde em 
produtos do tabaco sem combustão deveria 
ser assegurada. As advertências deveriam, 
por conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

Or. el
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Alteração 61
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros aplicam regras 
diferentes quanto ao número mínimo de 
cigarros por maço. Estas regras devem ser 
alinhadas por forma a assegurar a livre 
circulação dos produtos em causa.

(25) Os Estados-Membros aplicam regras 
diferentes quanto ao número mínimo de 
cigarros por maço. Estas regras devem ser 
alinhadas por forma a assegurar uma 
comparação fácil de preços para os 
consumidores, assim como a livre 
circulação dos produtos em causa.

Or. de

Alteração 62
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 
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possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos.

possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos, 
protegendo, assim, os consumidores de 
contrafações nocivas.

Or. de

Alteração 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral38, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta 
proibição39. A proibição da venda de 
tabaco para uso oral deveria ser mantida 
de modo a impedir a introdução no 
mercado interno de um produto criador 
de dependência, que tem efeitos nocivos 
para a saúde e é atrativo para os jovens. 
No que se refere a outros produtos do 
tabaco sem combustão que não são 
produzidos para o mercado de massa, 
considerou-se que seria suficiente uma 
regulamentação rigorosa em matéria de 
rotulagem e ingredientes para conter a 

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral38, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta 
proibição39. Contudo, a proibição de 
produtos de tabaco para uso oral não deve 
afetar os produtos de tabaco para uso oral 
historicamente tradicionais, cuja 
comercialização deve ser permitida em 
Estados-Membros específicos. No que se 
refere a outros produtos do tabaco sem 
combustão que não são produzidos para o 
mercado de massa, considerou-se que seria 
suficiente uma regulamentação rigorosa em 
matéria de rotulagem e ingredientes para 
conter a expansão do mercado para além da 
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expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

sua utilização tradicional.

Or. en

Alteração 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Tendo em conta a proibição geral 
da venda de tabaco para uso oral (snus) 
na UE não existe um interesse 
transfronteiriço em regulamentar o teor 
de snus. A responsabilidade de 
regulamentar o teor de snus cabe ao 
Estado-Membro onde a venda do mesmo é 
autorizada nos termos do artigo 151.º da 
Áustria, da Finlândia e da Suécia. O snus 
deve, por conseguinte, ser isento das 
disposições do artigo 6.º da presente 
diretiva.

Or. sv

Alteração 65
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 

(30) As vendas de tabaco na Internet
facilitam o acesso dos jovens aos produtos 
do tabaco e podem comprometer o 
cumprimento dos requisitos previstos na 
legislação no domínio da luta antitabaco e, 
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antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. São necessárias regras comuns 
aplicáveis a um sistema de notificação, 
para assegurar que a presente diretiva 
atinja o seu pleno potencial. A disposição 
da presente diretiva relativa à notificação 
das vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças deve ser aplicável sem 
prejuízo da observância do procedimento 
de notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação40. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

em particular, na presente diretiva,
devendo, por conseguinte, ser proibidas, 
em consonância com as diretrizes de 
implementação da Convenção-Quadro 
para a Luta Antitabaco. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. en

Justificação

Todas as vendas de tabaco na Internet devem ser proibidas. A avaliação de impacto da 
Comissão mostra que as vendas transfronteiriças na Internet são em grande medida ilícitas e 
as diretrizes para a implementação do artigo 13.º da CQLAT recomendam a proibição de 
todas as vendas na Internet. É muito difícil verificar de forma efetiva a idade em linha.

Alteração 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 



PE510.761v01-00 36/152 AM\936107PT.doc

PT

morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma. É necessário educar as crianças e 
os jovens, uma vez que se trata da forma 
mais fácil e mais eficaz de evitar que 
comecem a fumar. É igualmente 
necessário considerar a criação de um 
fundo financiado pelos fabricantes de 
tabaco, no âmbito do qual seriam 
financiadas campanhas antitabagismo. 
Os Estados-Membros devem harmonizar 
a idade legal para comprar produtos do 
tabaco para os 18 anos.

Or. pl

Alteração 67
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo ser 
regulamentado o seu fabrico, distribuição 
e consumo. Por conseguinte, é importante 
monitorizar os desenvolvimentos no 
domínio dos novos produtos do tabaco. 
Deveria ser imposta aos fabricantes e 
importadores uma obrigação de notificação 
de novos produtos do tabaco, sem prejuízo 
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dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

da competência dos Estados-Membros de 
os proibir ou autorizar. A Comissão 
deveria monitorizar a evolução da situação 
e apresentar um relatório cinco anos após a 
data-limite de transposição da presente 
diretiva, a fim de avaliar se são necessárias 
alterações à mesma.

Or. fr

Alteração 68
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório três anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

Or. de

Alteração 69
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de novembro de 2001, que estabelece um 
código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano, institui 
um quadro jurídico para avaliar a 
qualidade, a segurança e a eficácia dos 
medicamentos, incluindo dos produtos 
que contêm nicotina. Um número 
significativo de produtos que contêm 
nicotina foram já autorizados ao abrigo 
deste regime regulamentar. A autorização 
tem em conta o teor de nicotina do 
produto em causa. Sujeitar ao mesmo 
quadro jurídico todos os produtos que 
contêm nicotina, cujo teor de nicotina seja 
igual ou superior ao de um produto que 
contém nicotina previamente autorizado 
ao abrigo da Diretiva 2001/83/CE, 
clarifica a situação jurídica, nivela as 
diferenças entre as legislações nacionais, 
garante a igualdade de tratamento de 
todos os produtos que contêm nicotina 
utilizáveis para fins de abandono do 
tabagismo e cria incentivos à investigação 
e à inovação no domínio do abandono do 
tabagismo. Esta disposição em nada 
deveria prejudicar a aplicação da Diretiva 
2001/83/CE a outros produtos abrangidos 
pela presente diretiva, se as condições 
estabelecidas na Diretiva 2001/83/CE se 
encontrarem preenchidas.

Suprimido

__________________
42 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67, com a 
última redação que lhe foi dada pela 
Diretiva 2011/62/UE (JO L 174 de 
1.7.2011, p. 74).

Or. fr

Justificação

Cabe salientar que a regulamentação proposta não tem por base qualquer estudo científico 
consolidado. O cigarro eletrónico não é um produto do tabaco, nem tão-pouco um 
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medicamento. Trata-se de um produto bastante recente que requer enquadramento numa 
legislação específica, uma vez que os estudos atualmente em curso chegaram a conclusões 
válidas. Solicita-se à Comissão que proponha essa legislação após uma consulta ampla e 
transparente.

Alteração 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em 
conta o teor de nicotina do produto em 
causa. Sujeitar ao mesmo quadro jurídico 
todos os produtos que contêm nicotina, 
cujo teor de nicotina seja igual ou 
superior ao de um produto que contém 
nicotina previamente autorizado ao 
abrigo da Diretiva 2001/83/CE, clarifica a 
situação jurídica, nivela as diferenças 
entre as legislações nacionais, garante a 
igualdade de tratamento de todos os 
produtos que contêm nicotina utilizáveis 
para fins de abandono do tabagismo e 
cria incentivos à investigação e à 
inovação no domínio do abandono do 
tabagismo. Esta disposição em nada 
deveria prejudicar a aplicação da Diretiva 
2001/83/CE a outros produtos abrangidos 
pela presente diretiva, se as condições 
estabelecidas na Diretiva 2001/83/CE se 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos.
Os produtos que contêm nicotina que não 
sejam os produtos do tabaco abrangidos 
pela presente diretiva devem ser 
regulamentados ao abrigo da futura
revisão do pacote farmacêutico com o 
intuito de informar e proteger os 
consumidores. A revisão pode incluir 
disposições que permitam a 
comercialização de produtos que contêm 
nicotina com risco mais baixo, uma 
relação risco/benefício positiva e que 
podem ajudar os consumidores a deixar 
de fumar como produtos de consumo, 
desde que incluam uma advertência de 
saúde adaptada. 
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encontrarem preenchidas.

Or. en

Alteração 71
Niki Tzavela

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos 
os produtos que contêm nicotina, cujo 
teor de nicotina seja igual ou superior ao 
de um produto que contém nicotina 
previamente autorizado ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE, clarifica a situação 
jurídica, nivela as diferenças entre as 
legislações nacionais, garante a igualdade 
de tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos 
à investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação 
da Diretiva 2001/83/CE a outros produtos
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos. 
Considerando que um número 
significativo de produtos que contêm 
nicotina já são autorizados ao abrigo deste 
regime regulamentar, a Comissão deve, 
como parte da futura revisão da 
legislação farmacêutica relevante, 
realizar um estudo e uma avaliação 
completa de impacto, incluindo consulta 
às partes interessadas, para determinar 
qual a regulamentação mais adequada 
para os cigarros eletrónicos nessa base. 

Or. en
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Justificação

Sujeitar todos os produtos que contêm nicotina a um regime regulamentar aplicável a 
medicamentos sem realizar primeiro uma avaliação de impacto pormenorizada pode 
restringir ou remover de forma eficaz, embora desnecessária, um produto do mercado. A 
revisão proposta do pacote farmacêutico da UE para daqui a dois anos dá tempo aos 
legisladores para retificarem da melhor forma esta situação e para determinarem um quadro 
adequado para a regulamentação dos cigarros eletrónicos.

Alteração 72
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos 
os produtos que contêm nicotina, cujo teor 
de nicotina seja igual ou superior ao de 
um produto que contém nicotina 
previamente autorizado ao abrigo da
Diretiva 2001/83/CE, clarifica a situação 
jurídica, nivela as diferenças entre as 
legislações nacionais, garante a igualdade 
de tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Contudo, medir os níveis de nicotina 
fornecidos tem sido difícil, dado que 
depende dos produtos e da forma como 
estes são utilizados. Por conseguinte, 
sujeitar todos os produtos que contêm 
nicotina independentemente do respetivo 
teor de nicotina à Diretiva 2001/83/CE 
clarifica a situação jurídica, nivela as 
diferenças entre as legislações nacionais, 
garante a igualdade de tratamento de todos 
os produtos que contêm nicotina utilizáveis 
para fins de abandono do tabagismo e cria 
incentivos à investigação e à inovação no 
domínio do abandono do tabagismo. Esta 
disposição em nada deveria prejudicar a 
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abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

aplicação da Diretiva 2001/83/CE a outros 
produtos abrangidos pela presente diretiva, 
se as condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

Or. en

Justificação

A única justificação para permitir a comercialização de produtos que contêm nicotina 
prende-se com fins de abandono do tabagismo. É muito difícil avaliar a quantidade de 
nicotina fornecida pelos produtos que contêm nicotina. O uso intensivo de produtos que 
contêm nicotina com baixo teor de nicotina pode, mesmo assim, conduzir a uma absorção 
significativa de nicotina. Como tal, é adequado sujeitar todos os produtos que contêm 
nicotina à legislação farmacêutica, assegurando a qualidade, a segurança e a eficácia dos 
produtos que contêm nicotina, bem como condições concorrenciais equitativas para todos os 
produtos que contêm nicotina.

Alteração 73
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas 
disposições em matéria de rotulagem para 
os produtos que contêm nicotina abaixo 
do limiar fixado na presente diretiva, 
chamando a atenção dos consumidores 
para potenciais riscos para a saúde.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente supressão está associada à alteração que sujeita todos os produtos fabricados que 
contêm nicotina à legislação farmacêutica. Quando todos os produtos que contêm nicotina 
estiverem regulamentados como medicamentos, independentemente da concentração de 
nicotina dos mesmos, esta disposição sobre rotulagem torna-se obsoleta.
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Alteração 74
Niki Tzavela

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas 
disposições em matéria de rotulagem para 
os produtos que contêm nicotina abaixo 
do limiar fixado na presente diretiva, 
chamando a atenção dos consumidores 
para potenciais riscos para a saúde.

Suprimido

Or. en

Alteração 75
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de rotulagem para os produtos 
que contêm nicotina abaixo do limiar 
fixado na presente diretiva, chamando a 
atenção dos consumidores para potenciais 
riscos para a saúde.

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de rotulagem para os produtos 
que contêm nicotina abaixo do limiar 
fixado na presente diretiva, chamando 
explicitamente a atenção dos consumidores 
para potenciais riscos para a saúde.

Or. de

Alteração 76
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com aromas distintivos ou com níveis 
acrescidos de toxicidade e potencial de 
criação de dependência e à metodologia 
para determinar se um produto do tabaco 
tem um aroma distintivo. Essas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/201143.

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes. Essas competências devem 
ser exercidas nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 182/201143.

Or. en

Justificação

Alteração efetuada em consequência da proposta de introduzir uma lista positiva no 
artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, por parte dos mesmos autores.

Alteração 77
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos 
técnicos, científicos e internacionais nos 
domínios do fabrico, consumo e 
regulamentação do tabaco, deveria ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, em particular no que diz 
respeito à adoção e à adaptação dos teores 
máximos das emissões e dos respetivos 
métodos de medição, à fixação de níveis 

Suprimido
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máximos dos ingredientes que aumentam 
a toxicidade, a atratividade e o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, 
ao reexame de certas isenções concedidas 
aos produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que 
contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia para os 
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particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, 
a atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos 
do tabaco que não sejam cigarros, tabaco 
de enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm 
nicotina. É particularmente importante que 
durante os trabalhos preparatórios a 
Comissão proceda às consultas 
apropriadas, nomeadamente a nível dos 
peritos. Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

elementos não essenciais da presente 
diretiva. É particularmente importante que 
durante os trabalhos preparatórios a 
Comissão proceda às consultas 
apropriadas, nomeadamente a nível dos 
peritos. Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 79
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção de 
métodos de medição das emissões, à 
fixação de níveis máximos dos ingredientes 
que aumentam a toxicidade e o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, ao 
reexame de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 80
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
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o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para o contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção dos 
métodos de medição das emissões, à 
fixação de níveis máximos dos ingredientes 
que aumentam a toxicidade ou o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para o contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, ao 
reexame de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 81
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
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poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para o contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção dos 
métodos de medição das emissões, à 
fixação de níveis máximos dos ingredientes 
que aumentam a toxicidade ou o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para o contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, ao 
reexame de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 82
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A Comissão deveria monitorizar a 
evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 

(39) A Comissão deveria monitorizar a 
evolução da situação e apresentar um 
relatório três anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
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mesma. mesma.

Or. de

Alteração 83
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Sublinha a importância e a 
responsabilidade que os 
Estados-Membros têm na proteção e 
prevenção da saúde pública, na garantia, 
acompanhamento e aconselhamento 
público dos jovens, nas campanhas de 
prevenção antitabágica públicas, 
nomeadamente de âmbito escolar; 
considera fundamental um acesso 
universal e gratuito a consultas de 
cessação tabágica e respetivos 
tratamentos;

Or. pt

Alteração 84
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um
Estado-Membro também deveria ser 

(40) A diretiva visa uma harmonização de 
regras específicas relativas ao fabrico, à 
aparência e à venda de produtos do 
tabaco e produtos afins, o que deve 
garantir que os Estados-Membros não 
introduzem quaisquer disposições 
legislativas nacionais relativas a 
requisitos aplicáveis à rotulagem e 
embalagem que vão para além da 
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autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as 
disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
As disposições nacionais mais rigorosas 
devem ser necessárias e proporcionadas e 
não constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

presente diretiva.

Se um Estado-Membro já possuir
disposições nacionais mais rigorosas 
relativamente a aspetos abrangidos pela 
presente diretiva, aplicáveis a todos os 
produtos sem distinção, deverá ser 
autorizado a mantê-las por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública. No entanto, estas
disposições nacionais mais rigorosas 
devem ser necessárias e proporcionadas e 
não constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

Or. de

Alteração 85
Niki Tzavela

Proposta de diretiva
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as 
disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública. 
As disposições nacionais mais rigorosas 
devem ser necessárias e proporcionadas e 
não constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada 
ao comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção 
sanitária alcançado através da presente 
diretiva.

(40) A presente diretiva harmoniza 
totalmente determinados aspetos do 
fabrico, apresentação e venda de tabaco e 
produtos relacionados, não sendo 
permitido aos Estados-Membros 
manterem ou introduzirem, nas 
legislações nacionais, disposições que 
sejam divergentes dos requisitos de 
rotulagem e embalagem definidos na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 86
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
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abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva. A 
obrigação de aumentar a superfície de 
advertências para 60 %, por exemplo, é 
considerada um meio de discriminação 
arbitrária. O objetivo da presente diretiva 
consiste na uniformização das disposições 
em matéria de embalagem e rotulagem, 
pelo que se aplica um critério mais 
rigoroso à margem que os 
Estados-Membros possuem na adoção de 
normas que representam uma divergência 
grave em relação às normas da presente 
diretiva.

Or. de

Alteração 87
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
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mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão, tendo em conta o elevado nível 
de proteção sanitária alcançado através da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

O poder da Comissão de aprovar ou rejeitar futuras ações nacionais é inadequado, dado que 
cabe aos tribunais decidir a compatibilidade das medidas nacionais com a legislação da UE.

Alteração 88
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A presente diretiva cria regras 
comuns muito pormenorizadas para o 
fabrico, a conceção e a distribuição de 
produtos do tabaco e produtos afins. 
Muitas das normas da diretiva interferem 
em direitos fundamentais. Os 
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Estados-Membros não deveriam ser 
autorizados a adotar quaisquer 
disposições divergentes das normas 
relativas aos requisitos aplicáveis à 
rotulagem e embalagem estabelecidos na 
presente diretiva, para que seja garantida 
a segurança jurídica.

Or. de

Alteração 89
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter e/ou introduzir 
disposições nacionais e/ou regionais 
adaptadas à manutenção de plantações de 
tabaco tradicionais, por justificadas 
razões de dependência socioeconómica 
das populações, deveria ser autorizado a 
fazê-lo;

Or. pt

Alteração 90
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de 
introduzir legislação nacional aplicável a 
todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pelo âmbito de aplicação das disposições 
da presente diretiva, para proteger a saúde 
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comprometa a plena aplicação da 
presente diretiva. Deste modo, os 
Estados-Membros poderiam, por exemplo, 
manter ou introduzir disposições que 
permitissem normalizar as embalagens
dos produtos do tabaco, desde que essas 
disposições sejam compatíveis com o 
Tratado, com obrigações no âmbito da 
OMC e não afetem a plena aplicação da 
presente diretiva. É necessária uma 
notificação prévia para regulamentações 
técnicas, nos termos da Diretiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

pública; os Estados-Membros não devem 
proibir ou restringir a venda, a 
importação e o consumo dos produtos do 
tabaco ou de produtos afins desde que
estes cumpram os requisitos da presente 
diretiva.

Or. de

Alteração 91
Niki Tzavela

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam
continuar a dispor da faculdade de 
manter ou introduzir legislação nacional 
aplicável a todos os produtos sem 
distinção relativamente a aspetos não 
abrangidos pela presente diretiva, desde 
que seja compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros 
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos do 
tabaco, desde que essas disposições sejam 
compatíveis com o Tratado, com 
obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 

(41) Os Estados-Membros devem poder 
adotar regras mais rigorosas relativas aos 
produtos do tabaco, que considerem 
necessárias para proteger a saúde 
pública, na medida em que tais regras 
estejam fora do âmbito de aplicação das 
disposições da presente diretiva. Na 
medida em que o tabaco ou os produtos 
relacionados cumpram os requisitos da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
não devem proibir ou restringir a 
importação, a venda ou o consumo desses 
produtos.
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prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

Or. en

Alteração 92
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros 
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos 
do tabaco, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o Tratado, com 
obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação44.
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(Caso as alterações correspondentes que 
introduzem embalagens normalizadas não 
sejam adotadas, a presente alteração deve 
ser desconsiderada.)

Or. en

Justificação

Deve ser introduzida a obrigatoriedade de embalagens normalizadas, como é proposto 
noutras alterações feitas pelo mesmo autor.

Alteração 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Os Estados-Membros devem 
complementar as disposições legislativas 
da presente diretiva por meio de qualquer 
ação útil para a proteção da saúde pública 
dos cidadãos europeus. A harmonização 
progressiva da fiscalidade aplicável aos 
produtos do tabaco no seio da União e o 
desenvolvimento de campanhas de 
informação na comunicação social e 
dirigidas aos jovens, nomeadamente nos 
estabelecimentos de ensino, representam 
dois instrumentos essenciais de luta 
contra os perigos do tabagismo junto dos 
jovens.

Or. fr

Alteração 94
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(41-A) Se os produtos do tabaco ou 
produtos afins satisfizerem os requisitos 
da presente diretiva, os Estados-Membros 
não devem proibir ou restringir 
desproporcionadamente a importação, a 
venda ou o consumo desses produtos, uma 
vez que é necessário garantir aos 
fabricantes um certo nível mínimo de 
segurança jurídica.

Or. de

Alteração 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) Os Estados-Membros devem 
assumir as despesas de saúde 
relacionadas com o consumo do tabaco 
mediante impostos diretamente coletáveis 
aos produtos do tabaco;

Or. fr

Alteração 96
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os dados pessoais só sejam
tratados no respeito das regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE do 

(42) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os dados pessoais só são 
tratados no respeito das regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 1995, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 1995, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. É igualmente 
necessário respeitar disposições nacionais 
relativas à proteção de dados.

Or. de

Alteração 97
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.º). As 
obrigações impostas aos fabricantes, 
importadores e distribuidores de produtos 
do tabaco são necessárias para melhorar 
o funcionamento do mercado interno, 
garantindo um elevado nível de proteção 
da saúde e dos consumidores, tal como 
estabelecido nos artigos 35.º e 38.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A aplicação da presente 
diretiva deve respeitar a legislação da UE 
e as obrigações internacionais 
pertinentes,

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.º).

Or. de

Justificação

As ingerências no domínio dos direitos das marcas comerciais incluídas na proposta da 
Comissão não são, de todo, necessárias para melhorar o funcionamento do mercado interno. 



AM\936107PT.doc 61/152 PE510.761v01-00

PT

Além disso, quem decide sobre a legalidade da ingerência nos direitos fundamentais não é o 
legislador, mas sim tribunais independentes.

Alteração 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não é aplicável a 
tabaco para uso oral (snus) na Suécia, em 
conformidade com o artigo 151.º do Ato 
de Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia.

Or. en

Justificação

Dado que existe uma isenção para snus na Suécia e que não se trata de um produto vendido 
no mercado interno, a presente diretiva não deve ser aplicável ao snus na Suécia.

Alteração 99
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «aditivo», uma substância contida num 
produto do tabaco, na sua embalagem 
individual ou qualquer embalagem 
exterior, à exceção de folhas de tabaco e 
outras partes naturais ou não transformadas 
da planta do tabaco;

(2) «aditivo», uma substância contida num 
produto do tabaco, à exceção de folhas de 
tabaco e outras partes naturais ou não 
transformadas da planta do tabaco;

Or. de
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Alteração 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou seja 
considerado um aroma tradicional 
mentolado, resultante de um aditivo ou de 
uma combinação de aditivos incluindo, 
mas não se limitando a, fruta, especiarias, 
ervas aromáticas, álcool, rebuçados ou 
baunilha, constatável antes ou durante a 
utilização prevista do produto do tabaco;

Or. pl

Alteração 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a,
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos, à exceção do mentol, incluindo 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados ou baunilha, constatável antes 
ou durante a utilização prevista do produto 
do tabaco;

Or. en

Alteração 102
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool,
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, ervas aromáticas, rebuçados ou 
baunilha, constatável antes ou durante a 
utilização prevista do produto do tabaco;

Or. en

Alteração 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a,
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos, à exceção do mentol, incluindo 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados ou baunilha, constatável antes 
ou durante a utilização prevista do produto 
do tabaco;

Or. en

Justificação

O mentol é um aroma clássico dos cigarros que, habitualmente, não é apelativo para os 
jovens fumadores, não havendo pois razão específica para intervir nesse âmbito.

Alteração 104
Ewald Stadler
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou mentol, 
resultante de um aditivo ou de uma 
combinação de aditivos incluindo, mas não 
se limitando a, fruta, especiarias, ervas 
aromáticas, álcool, rebuçados ou baunilha, 
constatável antes ou durante a utilização 
prevista do produto do tabaco;

Or. de

Alteração 105
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco e mentol, 
resultante de um aditivo ou de uma 
combinação de aditivos incluindo, mas não 
se limitando a, fruta, especiarias, ervas 
aromáticas, álcool, rebuçados ou baunilha, 
constatável antes ou durante a utilização 
prevista do produto do tabaco;

Or. en

Alteração 106
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou mentol, 
resultante de um aditivo ou de uma 
combinação de aditivos incluindo, mas não 
se limitando a, fruta, especiarias, ervas 
aromáticas, álcool, rebuçados ou baunilha, 
constatável antes ou durante a utilização 
prevista do produto do tabaco;

Or. en

Alteração 107
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou mentol, 
resultante de um aditivo ou de uma 
combinação de aditivos incluindo, mas não 
se limitando a, fruta, especiarias, ervas 
aromáticas, álcool, rebuçados ou baunilha, 
constatável antes ou durante a utilização 
prevista do produto do tabaco;

Or. pt

Alteração 108
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco ou mentol, 
resultante de um aditivo ou de uma 
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aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

combinação de aditivos incluindo, mas não 
se limitando a, fruta, especiarias, ervas 
aromáticas, álcool, rebuçados, mentol ou 
baunilha, constatável antes ou durante a 
utilização prevista do produto do tabaco;

Or. en

Justificação

O mentol é, tradicionalmente, um ingrediente presente nos produtos do tabaco em alguns 
Estados-Membros. Tratá-lo em pé de igualdade com outros aromas pode ter um impacto 
desproporcionado nos mercados do tabaco nesses Estados-Membros, podendo também 
conduzir a um aumento da venda ilegal nesses estados. Além disso, os dados científicos 
mencionados não são inequívocos.

Alteração 109
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «aroma distintivo», um aroma ou sabor 
distintivo que não seja tabaco, resultante de 
um aditivo ou de uma combinação de 
aditivos incluindo, mas não se limitando a, 
fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

(4) «aroma», um aroma ou sabor distintivo 
que não seja tabaco, resultante de um 
aditivo ou de uma combinação de aditivos 
incluindo, mas não se limitando a, fruta, 
especiarias, ervas aromáticas, álcool, 
rebuçados, mentol ou baunilha, constatável 
antes ou durante a utilização prevista do 
produto do tabaco;

Or. en

Justificação

A presente diretiva deve incidir nos aromas enquanto tal e não apenas nos aromas 
«distintivos».

Alteração 110
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «cigarrilha», um tipo de charuto 
pequeno com um diâmetro não superior a 
8 mm;

Suprimido

Or. en

Alteração 111
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «cigarrilha», um tipo de charuto 
pequeno com um diâmetro não superior a 
8 mm;

Suprimido

Or. de

Justificação

As cigarrilhas já estão abrangidas pela definição dos charutos, por isso, não é necessária 
uma definição separada.

Alteração 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «cigarrilha», um tipo de charuto 
pequeno com um diâmetro não superior a 
8 mm;

Suprimido

Or. en
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Alteração 113
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «cigarrilha», um tipo de charuto 
pequeno com um diâmetro não superior a 
8 mm;

Suprimido

Or. de

Justificação

Uma cigarrilha é apenas um dos vários tipos de charuto, pelo que se torna desnecessária 
uma definição separada.

Alteração 114
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «cigarrilha», um tipo de charuto 
pequeno com um diâmetro não superior a 
8 mm;

Suprimido

Or. pt

Alteração 115
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «ingrediente», um aditivo, tabaco (18) «ingrediente», qualquer aditivo, a
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(folhas e outras partes naturais, 
transformadas ou não transformadas, da 
planta do tabaco, incluindo tabaco 
expandido e reconstituído), bem como 
qualquer substância presente num produto 
do tabaco acabado, incluindo papel, filtro, 
tintas, cápsulas e adesivos;

substância presente num produto do tabaco 
acabado, incluindo papel, filtro, tintas, 
cápsulas e adesivos;

Or. de

Alteração 116
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) «tabaco reconstituído», resultado 
da valorização de diferentes frações da 
planta do tabaco provenientes do tabaco 
batido e do fabrico de produtos do tabaco, 
utilizados com a forma de folhas ou 
filamentos individuais como componente 
da mistura de tabaco para os cigarros e 
outros produtos do tabaco;

Or. fr

Alteração 117
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «nível máximo» ou «teor máximo», o 
conteúdo ou a emissão máximos, 
incluindo 0, de uma substância num 
produto do tabaco, medidos em gramas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «nível máximo» ou «teor máximo», o 
conteúdo ou a emissão máximos, 
incluindo 0, de uma substância num 
produto do tabaco, medidos em gramas;

(19) «nível máximo», o conteúdo máximo
de uma substância num produto do tabaco, 
medido em gramas;

Or. it

Justificação

Considerar a possibilidade de o teor máximo das emissões ser igualmente equivalente a 0 
seria abrir o caminho para uma proibição de facto de qualquer produto do tabaco 
atualmente no mercado.

Alteração 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Produtos do tabaco com risco 
mais baixo», um produto do tabaco 
concebido e comercializado para reduzir 
os riscos inerentes ao consumo de tabaco 
quando comparado com os produtos do 
tabaco convencionais, especialmente 
cigarros, que é colocado no mercado após 
a entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 120
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 
tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 10 % em pelo 
menos dez Estados-Membros, apurado 
com base em dados sobre as vendas 
transmitidos em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores 
com menos de 25 anos de idade de no 
mínimo 5 pontos percentuais em pelo 
menos dez Estados-Membros para a 
categoria de produto respetiva, apurado 
com base no relatório Eurobarómetro de 
______ [esta data será definida aquando 
da adoção da diretiva] ou em estudos de 
prevalência equivalentes;

Suprimido

Or. de

Justificação

É possível que surjam muito rapidamente circunstâncias extraordinárias, tais como um 
aumento de 10 % do volume de vendas, tendo em conta o consumo muito baixo de charutos e 
tabaco para cachimbo em alguns Estados-Membros.

Alteração 121
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 



PE510.761v01-00 72/152 AM\936107PT.doc

PT

tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 10 % em pelo 
menos dez Estados-Membros, apurado com 
base em dados sobre as vendas 
transmitidos em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores com 
menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais em pelo menos dez 
Estados-Membros para a categoria de 
produto respetiva, apurado com base no 
relatório Eurobarómetro de ______ [esta 
data será definida aquando da adoção da 
diretiva] ou em estudos de prevalência 
equivalentes;

tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 20 % nos dez 
mercados com maior volume de vendas 
dos Estados-Membros, apurado com base 
em dados sobre as vendas transmitidos em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 4; ou 
um aumento da prevalência no grupo de 
consumidores com menos de 25 anos de 
idade de no mínimo 10 pontos percentuais
em pelo menos dez Estados-Membros para 
a categoria de produto respetiva, apurado 
com base no relatório Eurobarómetro de 
______ [esta data será definida aquando da 
adoção da diretiva] ou em estudos de 
prevalência equivalentes;

Or. en

Alteração 122
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 
tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 10 % em pelo 
menos dez Estados-Membros, apurado 
com base em dados sobre as vendas 
transmitidos em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores com 
menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais em pelo menos dez 
Estados-Membros para a categoria de 
produto respetiva, apurado com base no 
relatório Eurobarómetro de ______ [esta 
data será definida aquando da adoção da 
diretiva] ou em estudos de prevalência 
equivalentes;

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 
tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 20 % nos dez 
Estados-Membros com maior volume de 
vendas, apurado com base em dados sobre 
as vendas transmitidos em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores com 
menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais em pelo menos dez 
Estados-Membros para a categoria de 
produto respetiva, apurado com base no 
relatório Eurobarómetro de ______ [esta 
data será definida aquando da adoção da 
diretiva] ou em estudos de prevalência 
equivalentes;
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Or. pt

Alteração 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 
tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 10 % em pelo 
menos dez Estados-Membros, apurado 
com base em dados sobre as vendas 
transmitidos em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores com 
menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais em pelo menos dez 
Estados-Membros para a categoria de 
produto respetiva, apurado com base no 
relatório Eurobarómetro de ______ [esta 
data será definida aquando da adoção da 
diretiva] ou em estudos de prevalência 
equivalentes;

(30) «alteração substancial das 
circunstâncias», um aumento dos volumes 
de vendas por categoria de produto, como 
tabaco para cachimbo, charutos e 
cigarrilhas, de no mínimo 20 % nos dez 
Estados-Membros com o maior volume de 
vendas, apurado com base em dados sobre 
as vendas transmitidos em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 4; ou um aumento da 
prevalência no grupo de consumidores com 
menos de 25 anos de idade de no mínimo 5 
pontos percentuais em pelo menos dez 
Estados-Membros para a categoria de 
produto respetiva, apurado com base no 
relatório Eurobarómetro de ______ [esta 
data será definida aquando da adoção da 
diretiva] ou em estudos de prevalência 
equivalentes;

Or. de

Justificação

O consumo anual de charutos e tabaco para cachimbo é muito reduzido na maior parte dos 
Estados-Membros. Por isso, atinge-se muito rapidamente uma alteração de 10 % no volume 
de vendas.

Alteração 124
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 36-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(36-A) «produtos de risco reduzido» 
qualquer produto contendo tabaco, que 
sendo comercializado, reduza 
significativamente o risco de doenças 
relacionadas com o consumo de produtos 
de tabaco convencionais. Um produto 
destinado ao tratamento da dependência 
do consumo de tabaco, incluindo a 
cessação tabágica, não é um produto de 
risco reduzido se tiver sido aprovado como 
medicamento.

Or. pt

Alteração 125
Niki Tzavela

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) «Tabaco reconstituído», o 
resultado da melhoria de diferentes partes 
da planta do tabaco desde a debulha ao 
fabrico dos produtos do tabaco, utilizadas 
quer para embrulhar charutos e 
cigarrilhas, quer como folhas ou 
filamentos individuais de um componente 
da mistura de tabaco para cigarros ou 
outros produtos do tabaco.

Or. en

Justificação

A presente diretiva deve ter conta e definir com precisão todos os produtos do tabaco e as 
técnicas de reconstituição existentes, de modo a implementar regras idênticas em todo o 
mercado interno.
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Alteração 126
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os cigarros colocados no mercado ou 
fabricados nos Estados-Membros não 
podem ter teores superiores a:

1. Os cigarros colocados no mercado nos 
Estados-Membros não podem ter teores 
superiores a:

Or. de

Alteração 127
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) 0,002 picocuries de polónio 210

Or. en

Justificação

Está provado que o polónio é um elemento cancerígeno significativo no tabaco. Cada cigarro 
contém cerca de 0,04 picocuries (Rego, Isis, 2009). Estima-se que «baforada a baforada, o 
veneno acumula-se até alcançar o equivalente a uma dose de radiação de 300 raios-X por 
ano ou a uma pessoa que fume 30 cigarros por dia» (Rego, Scientific American, 2011). A 
combinação de várias medidas pode praticamente eliminar o polónio 210 dos cigarros (por 
exemplo: a utilização de fertilizantes com baixo teor de urânio, lavar as folhas após a 
colheita, aditivos, filtros).

Alteração 128
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. de

Alteração 129
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. nl

Alteração 130
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido
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Or. de

Alteração 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. it

Justificação

A Comissão não deve ficar habilitada a reduzir os níveis máximos de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono já que tal permitirá à mesma alterar aspetos essenciais da Diretiva (e 
proibir efetivamente quaisquer produtos do tabaco atualmente no mercado) sem o devido 
envolvimento do Parlamento Europeu e do Conselho e contrariamente ao previsto no artigo 
290.º, n.º 1, do TFUE.

Alteração 132
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. pt
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Alteração 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. en

Alteração 134
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. en

Alteração 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 2, contém elementos essenciais da diretiva, pelo que não recai no âmbito dos 
atos delegados.

Alteração 136
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. en

Alteração 137
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Or. en

Alteração 138
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. de

Alteração 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os teores 
máximos definidos no n.º 1, tendo em 
conta o desenvolvimento científico e as 
normas acordadas internacionalmente.

Suprimido

Or. en
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Alteração 140
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Nos termos do artigo 290.º, n.º 1, do TFUE, a utilização de atos delegados só pode ser 
justificada com base em elementos não essenciais da diretiva.

Alteração 141
Paul Rübig

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

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos Estados-
Membros, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 22.º, para adotar e adaptar 
os teores máximos das outras emissões 
dos cigarros e das emissões de produtos 
do tabaco que não os cigarros que 
aumentam de forma apreciável o efeito 
tóxico ou de dependência dos produtos do 
tabaco para além do limiar de toxicidade e 
de potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Suprimido

Or. de

Alteração 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 

Suprimido
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adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Or. it

Justificação

A Comissão não deve ficar habilitada a reduzir os níveis máximos de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono já que tal permitirá à mesma alterar aspetos essenciais da Diretiva (e 
proibir efetivamente quaisquer produtos do tabaco atualmente no mercado) sem o devido 
envolvimento do Parlamento Europeu e do Conselho e contrariamente ao previsto no artigo 
290.º, n.º 1, do TFUE.

Alteração 143
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 

Suprimido
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dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 3, contém elementos essenciais da Diretiva, pelo que não recai no âmbito dos 
atos delegados.
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Alteração 145
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Suprimido

Or. nl

Alteração 146
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para

Suprimido
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emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 147
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 

Suprimido
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dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos 
Estados-Membros, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
adotar e adaptar os teores máximos das 
outras emissões dos cigarros e das 
emissões de produtos do tabaco que não 
os cigarros que aumentam de forma 
apreciável o efeito tóxico ou de 
dependência dos produtos do tabaco para 
além do limiar de toxicidade e de 
potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros.

Or. en



PE510.761v01-00 88/152 AM\936107PT.doc

PT

Alteração 149
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros. Tendo em conta as normas 
acordadas internacionalmente, quando 
existirem, e com base em dados científicos 
e nos teores notificados pelos Estados-
Membros, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 22.º, para adotar e adaptar 
os teores máximos das outras emissões 
dos cigarros e das emissões de produtos 
do tabaco que não os cigarros que 
aumentam de forma apreciável o efeito 
tóxico ou de dependência dos produtos do 
tabaco para além do limiar de toxicidade e 
de potencial de criar dependência 
decorrentes dos teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
estabelecidos no n.º 1.

3. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos teores máximos que fixam 
para outras emissões dos cigarros e para 
emissões de produtos do tabaco que não os 
cigarros.

Or. de

Alteração 150
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os métodos de 
medição dos teores de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e técnico e as 

Suprimido
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normas acordadas internacionalmente.

Or. nl

Alteração 151
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos métodos de medição que 
utilizam para outras emissões dos cigarros 
e para emissões de produtos do tabaco que 
não os cigarros. Com base nestes métodos 
e tendo em conta o desenvolvimento 
científico e técnico bem como as normas 
acordadas internacionalmente, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para adotar e adaptar os métodos de 
medição.

Suprimido

Or. nl

Alteração 152
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores. Os fabricantes ou importadores 

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fabricantes e importadores de produtos do 
tabaco a apresentação às respetivas 
autoridades competentes de uma lista de 
todos os ingredientes e respetivas 
quantidades, utilizados no fabrico desses 
produtos do tabaco, por marca e tipo 
individuais, bem como as suas emissões e 
teores resultantes da utilização prevista. 
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devem também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Os fabricantes ou importadores devem 
também informar as autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão se a composição de um produto for 
alterada por forma a afetar a informação 
prevista no presente artigo. A informação 
exigida ao abrigo do presente artigo deve 
ser apresentada antes da colocação no 
mercado de um produto do tabaco novo ou 
modificado.

Or. en

Justificação

Clarificação com o objetivo de não obrigar os fabricantes a realizar testes dispendiosos 
relativos às emissões de partes dos produtos que, em condições de utilização prevista, não 
são queimadas, por exemplo, o filtro dos cigarros.

Alteração 153
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve solicitar à ISO que 
desenvolva uma norma para medir o 
polónio 210 no tabaco.

Or. en

Justificação

Já existe uma norma ISO para medir a atividade do polónio 210 na água (ISO 13161:2011). 
Deve ser possível desenvolver uma norma para medir o polónio 210 presente no tabaco com 
base na referida norma. A Comissão deve solicitar à ISO que desenvolva esta norma.

Alteração 154
Konrad Szymański
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
dedicado a esse efeito, disponível ao 
público em geral. Ao fazê-lo, os 
Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial.

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
divulgação das informações fornecidas em 
conformidade com o n.º 1 num sítio Web 
disponível ao público em geral. Ao fazê-lo, 
os Estados-Membros devem ter em devida 
consideração a necessidade de proteger as 
informações que constituam sigilo 
comercial.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica que um sítio Web disponível ao público é suficiente para o efeito; não 
há necessidade de os Estados-Membros construírem um sítio Web totalmente novo.

Alteração 155
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Suprimido

Or. en

Alteração 156
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

A utilização de aditivos nos produtos do 
tabaco que não sejam os que se 
encontram listados no anexo -I, ou 
listados nesse anexo mas não utilizados 
em conformidade com as condições 
definidas nesse anexo, deve ser proibida. 
O anexo -I só deve conter substâncias que 
não cumpram os critérios que as 
classificam como perigosas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e que 
não resultem nessas substâncias após a 
combustão. O anexo -I não deve conter 
aromas ou substâncias que aumentem a 
palatabilidade. A Comissão tem o poder 
de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 22.º, a fim de 
definir e modificar o anexo -I.

Or. en

Justificação

É demasiado limitado restringir apenas os aditivos que dão um «aroma distintivo». Só devem 
ser autorizados a fazer parte dos produtos do tabaco os aditivos que receberam aprovação 
explícita. Todas as substâncias perigosas (como tal ou aquando da combustão), qualquer 
aroma e qualquer aditivo que aumente a palatabilidade não devem ser aceites. Este último 
ponto segue as diretrizes da OMS, segundo a qual «As partes devem regular, proibindo ou 
restringindo, os ingredientes que podem ser utilizados para aumentar a palatabilidade nos 
produtos do tabaco».

Alteração 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo diferente 
do aroma tradicional mentolado, desde 
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que existam provas científicas 
inequívocas de que um dado aditivo 
aumenta a toxicidade do produto ou 
facilita a dependência.

Or. pl

Justificação

Não se pode proibir a utilização de aromas distintivos se não existirem provas de que estes 
aumentam o caráter nocivo do tabaco. Todos os produtos do tabaco são nocivos para a 
saúde, independentemente do seu aroma e sabor, não se podendo, então, proibir um produto 
sem uma justificação devidamente fundamentada.

Alteração 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo quando 
estes aumentam de forma apreciável na 
fase do consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco.

Or. en

Justificação

Os cigarros continuam a ser um produto legal e, por conseguinte, não há justificação para 
uma intervenção relativamente aos aromas, salvo se os produtos forem efetivamente menos 
saudáveis do que os cigarros convencionais.

Alteração 159
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos com 
aditivos que proporcionem um aroma 
dominante diferente do tabaco de acordo 
com as disposições do n.º 2.

Or. en

Alteração 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo. Tal não é 
aplicável no que se refere à colocação no 
mercado de tabaco para uso oral (snus) 
na Suécia, em conformidade com o 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia.

Or. en

Justificação

Dado que existe uma isenção para snus na Suécia e dado que não se trata de um produto 
vendido no mercado interno, a regulamentação relativa ao aroma não deve ser aplicável ao 
snus na Suécia.

Alteração 161
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos que confiram um 
sabor dominante diferente do sabor do 
tabaco, tendo em conta o disposto no 
n.º 2.

Or. es

Alteração 162
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros devem regulamentar
a colocação no mercado de produtos do 
tabaco com um aroma distintivo.

Or. fr

Alteração 163
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros podem usar aditivos 
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco.

Or. en
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Alteração 164
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem proibir 
a utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.

Os aditivos essenciais para o fabrico de 
produtos do tabaco podem ser incluídos no 
anexo -I, desde que os aditivos não deem 
origem a um produto com um aroma e não 
estejam relacionados com a atratividade 
dos produtos do tabaco.

Or. en

Justificação

Segundo repetidas afirmações do Comissário Tonio Borg, responsável pela Saúde, o tabaco 
deve saber a tabaco. Como tal, nenhum aroma pode ser visto como essencial para o fabrico 
de tabaco. Só os aditivos que não resultem num aroma e que não estejam relacionados com a 
atratividade podem ser considerados essenciais para o fabrico dos produtos do tabaco.

Alteração 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros não devem restringir 
ou proibir a utilização de aditivos 
essenciais para o fabrico de produtos do 
tabaco, desde que a utilização desses 
aditivos não dê origem a um produto com 
um aroma distintivo.

Or. en

Justificação

O conceito de um aditivo ou aroma ser «essencial» para o fabrico de um produto não é claro 
e pode resultar numa tomada de decisão incoerente e em desafios a ultrapassar.
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Alteração 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco.

Or. pl

Alteração 167
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.

Os Estados-Membros não devem proibir a 
utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco.

Or. es

Alteração 168
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros não devem proibir a Os Estados-Membros não devem proibir a 



PE510.761v01-00 98/152 AM\936107PT.doc

PT

utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco, desde que 
os aditivos não deem origem a um produto 
com um aroma distintivo.

utilização de aditivos essenciais para o 
fabrico de produtos do tabaco.

Or. en

Alteração 169
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das medidas tomadas em 
cumprimento do presente número.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração surge na sequência da proposta para introduzir uma lista positiva no 
artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, apresentada pelo mesmo autor.

Alteração 170
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, deve determinar através de atos 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
n.º 1. Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 

Suprimido
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procedimento de exame prescrito no 
artigo 21.º, n.º 2.
A Comissão deve adotar através de atos de 
execução regras uniformes sobre os 
procedimentos para determinar se um 
produto do tabaco é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do n.º 1. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A presente alteração surge na sequência da proposta para introduzir uma lista positiva no 
artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, apresentada pelo mesmo autor.

Alteração 171
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, deve determinar através de atos 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
n.º 1. Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame prescrito no 
artigo 21.º, n.º 2.

A Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, deve determinar através de atos 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
n.º 1, com base em dados científicos. Esses 
atos de execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 172
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve adotar através de atos 
de execução regras uniformes sobre os 
procedimentos para determinar se um 
produto do tabaco é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do n.º 1. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º, n.º 2.

Suprimido

Or. es

Alteração 173
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um 
aroma distintivo quando a sua presença 
ou concentração ultrapassa um 
determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Suprimido

Or. en

Alteração 174
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um 
aroma distintivo quando a sua presença 
ou concentração ultrapassa um 
determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Suprimido

Or. en

Alteração 175
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um 
aroma distintivo quando a sua presença 
ou concentração ultrapassa um 
determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Suprimido

Or. es

Alteração 176
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um 
aroma distintivo quando a sua presença 
ou concentração ultrapassa um 
determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos que 
dão origem ao aroma distintivo.

Suprimido

Or. nl

Alteração 177
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um aroma 
distintivo quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos ou 
combinação de aditivos que dão origem ao 
aroma distintivo.

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um aroma 
distintivo quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível, a Comissão deve apresentar 
propostas para estabelecer níveis máximos 
para aqueles aditivos ou combinação de 
aditivos que dão origem ao aroma 
distintivo com base em estudos científicos 
validados.

Or. pt
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Alteração 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um aroma 
distintivo quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos ou 
combinação de aditivos que dão origem ao 
aroma distintivo.

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um aroma 
distintivo quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível e quando aumenta de forma 
apreciável na fase do consumo o efeito 
tóxico ou de dependência de um produto 
do tabaco. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos ou 
combinação de aditivos que dão origem ao 
aroma distintivo.

Or. en

Justificação

Os cigarros continuam a ser um produto legal e, por conseguinte, não há justificação para 
uma intervenção relativamente aos aromas, salvo se os produtos forem efetivamente menos 
saudáveis do que os cigarros convencionais.

Alteração 179
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso a experiência adquirida com a 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 revele que um 
determinado aditivo ou combinação de 
aditivos transmite normalmente um aroma 
distintivo quando a sua presença ou 

3. Caso um determinado aditivo ou 
combinação de aditivos transmita
normalmente um aroma ou aumente a 
palatabilidade somente quando a sua 
presença ou concentração ultrapassa um 
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concentração ultrapassa um determinado 
nível, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos ou 
combinação de aditivos que dão origem ao 
aroma distintivo.

determinado nível, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos ou combinação de aditivos através 
da modificação do anexo -I em 
conformidade.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta de criação de uma lista positiva como pré-condição para a 
utilização de aditivos, a disposição que prevê que a Comissão determine níveis máximos deve 
ser aplicável a todos os aromas e a todos os aditivos que possam aumentar a palatabilidade.

Alteração 180
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

4. Os Estados-Membros devem 
regulamentar a utilização dos seguintes 
aditivos em produtos do tabaco:

Or. fr

Alteração 181
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos seguintes aditivos em 
produtos do tabaco:

4. O anexo -I deve conter apenas os 
seguintes aditivos em produtos do tabaco:
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Or. en

Justificação

A presente alteração surge na sequência da proposta para introduzir uma lista positiva no 
artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração 182
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) vitaminas e outros aditivos que criem a 
impressão de que um produto do tabaco 
possui benefícios para a saúde ou 
apresenta riscos reduzidos para a saúde, 
ou

a) vitaminas, ou

Or. es

Alteração 183
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cafeína e taurina e outros aditivos e 
compostos estimulantes associados com 
energia e vitalidade, ou

b) cafeína e taurina, ou

Or. es

Alteração 184
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização dos aditivos indicados nos n.os 1 
e 4 nos componentes dos produtos do 
tabaco tais como filtros, papéis, 
embalagens, cápsulas ou quaisquer 
características técnicas que permitam a 
alteração do sabor ou da intensidade do 
fumo.

Or. es

Alteração 185
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

5. A utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco, tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo, deve ser proibida. Os 
filtros e as cápsulas não devem conter 
tabaco.

Or. en

Justificação

Alteração editorial para ser coerente com a proposta de criação de uma lista positiva.

Alteração 186
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromas distintivos nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, ou 
quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

Or. fr

Alteração 187
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

5. Os Estados-Membros devem 
regulamentar a utilização de aromatizantes 
nos componentes dos produtos do tabaco 
tais como filtros, papéis, embalagens, 
cápsulas ou quaisquer características 
técnicas que permitam a alteração do sabor 
ou da intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

Or. fr

Alteração 188
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

Or. fr

Alteração 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 
como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo, quando estes 
aumentam de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco. Os 
filtros e as cápsulas não devem conter 
tabaco.

Or. en

Alteração 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco tais 

5. Os Estados-Membros devem proibir a 
utilização de aromatizantes nos 
componentes dos produtos do tabaco, tais 
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como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo. Os filtros e as 
cápsulas não devem conter tabaco.

como filtros, papéis, embalagens, cápsulas 
ou quaisquer características técnicas que 
permitam a alteração do sabor ou da 
intensidade do fumo, desde que existam 
provas científicas inequívocas de que um 
dado aditivo aumenta a toxicidade do 
produto ou facilita a dependência. Os 
filtros e as cápsulas não devem conter 
tabaco.

Or. pl

Alteração 191
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os dispositivos técnicos que visem 
reduzir determinados compostos nocivos 
do fumo ou aumentar a 
biodegradabilidade dos produtos do 
tabaco não são abrangidos.

Or. fr

Alteração 192
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem restringir ou, se 
for devidamente justificado, proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma mensurável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.
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Or. en

Alteração 193
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos, o anexo -I 
não deve conter aditivos em quantidades 
que aumentem na fase do consumo o efeito 
tóxico ou de dependência de um produto 
do tabaco.

Or. en

Justificação

Os aditivos que aumentam o efeito tóxico ou de dependência dos produtos do tabaco não 
devem ser permitidos e não apenas os que o aumentam «de forma apreciável».

Alteração 194
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de produtos do 
tabaco com aditivos em quantidades que 
aumentem de forma apreciável na fase do 
consumo o efeito tóxico ou de dependência 
de um produto do tabaco.

Com base em dados científicos, os 
Estados-Membros devem restringir ou, se 
necessário, proibir a colocação no mercado 
de produtos do tabaco com aditivos em 
quantidades que aumentem de forma 
mensurável na fase do consumo o efeito 
tóxico ou de dependência de um produto 
do tabaco.

Or. es



AM\936107PT.doc 111/152 PE510.761v01-00

PT

Alteração 195
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão as medidas tomadas para 
execução do disposto no presente número.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração surge na sequência da proposta para introduzir uma lista positiva no 
artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração 196
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve, a pedido de um 
Estado-Membro, ou pode, por sua própria 
iniciativa, determinar através de um ato 
de execução se um produto do tabaco é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
n.º 7. Os referidos atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere artigo 21.º e devem 
basear-se nos dados científicos mais 
recentes.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente alteração surge na sequência da proposta para introduzir uma lista positiva no 
artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração 197
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso os dados científicos e a 
experiência adquirida com a aplicação 
dos n.ºs 7 e 8 revelem que um 
determinado aditivo ou uma certa
quantidade de um aditivo aumenta de 
forma apreciável na fase de consumo o 
efeito tóxico ou de dependência de um 
produto do tabaco, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos.

Suprimido

Or. en

Alteração 198
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso os dados científicos e a 
experiência adquirida com a aplicação 
dos n.ºs 7 e 8 revelem que um 
determinado aditivo ou uma certa 
quantidade de um aditivo aumenta de 
forma apreciável na fase de consumo o 
efeito tóxico ou de dependência de um 
produto do tabaco, a Comissão fica 

Suprimido
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habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos.

Or. en

Alteração 199
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso os dados científicos e a 
experiência adquirida com a aplicação 
dos n.ºs 7 e 8 revelem que um 
determinado aditivo ou uma certa 
quantidade de um aditivo aumenta de 
forma apreciável na fase de consumo o 
efeito tóxico ou de dependência de um 
produto do tabaco, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos.

Suprimido

Or. es

Alteração 200
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso os dados científicos e a 
experiência adquirida com a aplicação 
dos n.ºs 7 e 8 revelem que um 
determinado aditivo ou uma certa 
quantidade de um aditivo aumenta de 
forma apreciável na fase de consumo o 

Suprimido
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efeito tóxico ou de dependência de um 
produto do tabaco, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 22.º, para 
estabelecer níveis máximos para aqueles 
aditivos.

Or. nl

Alteração 201
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso os dados científicos e a 
experiência adquirida com a aplicação 
dos n.ºs 7 e 8 revelem que um determinado 
aditivo ou uma certa quantidade de um 
aditivo aumenta de forma apreciável na 
fase de consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos.

9. Caso os dados científicos revelem que 
um determinado aditivo ou uma certa 
quantidade de um aditivo aumenta na fase 
de consumo o efeito tóxico ou de 
dependência de um produto do tabaco 
somente quando a sua presença ou 
concentração ultrapassa um determinado 
nível, incluindo margens de segurança 
normalizadas, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 22.º, para estabelecer níveis 
máximos para aqueles aditivos através da 
modificação do anexo -I em 
conformidade.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta de criação de uma lista positiva como pré-condição para a 
utilização de aditivos, a disposição que prevê que a Comissão determine níveis máximos 
também deve ser aplicável a aditivos que só são tóxicos ou causadores de dependência 
quando estão presentes numa determinada concentração.

Alteração 202
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido

Or. nl

Alteração 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 6.º, n.º 10, contém elementos essenciais da diretiva, pelo que não recai no âmbito
dos atos delegados.
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Alteração 204
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro ou por iniciativa própria, 
pode decidir, mediante atos delegados, 
retirar a isenção caso se verifique uma 
alteração substancial das circunstâncias 
que implique um aumento do volume de 
vendas por categoria de produto de, no 
mínimo, 20% nos dez maiores mercados 
por volume dos Estados-Membros. Esses 
atos delegados devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 21.º e não se 
aplicam aos novos produtos do tabaco 
regulados no artigo 17.º.

Or. es

Alteração 205
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, pode determinar através de atos 
de execução que se retire esta exceção 
caso se verifique uma alteração 
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da Comissão. significativa das circunstâncias que 
envolva um aumento do volume de vendas 
por categoria de produto de, no mínimo, 
20 % nos dez maiores mercados em 
termos de volume de vendas dos 
Estados-Membros. Esses atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o procedimento de exame prescrito no 
artigo 21.º, n.º 2; não são aplicáveis no 
caso dos novos produtos referidos no 
artigo 17.º.

Or. en

Alteração 206
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e tabaco para 
uso oral devem ser isentos das proibições 
previstas nos n.ºs 1 e 5.

Or. de

Justificação

O consumo de rapé e tabaco para mascar tradicionais está limitado a muito poucas regiões 
europeias, em cujos usos e costumes está enraizado. Além disso, o rapé e o tabaco para 
mascar são sobretudo consumidos por pessoas de idade avançada. Relativamente aos 
requisitos em matéria de rotulagem referidos nos artigos 10.º e 11.º, as disposições aplicadas 
no caso do rapé e do tabaco para mascar são menos restritivas do que as aplicadas aos 
charutos, cigarrilhas e tabaco para cachimbo. Deve, por conseguinte, alargar-se ao artigo 
6.º o mesmo tratamento excecional.
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Alteração 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar devem ser 
isentos das proibições previstas nos n.ºs 1 e 
5.

Or. en

Alteração 208
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar devem ser 
isentos das proibições previstas nos n.ºs 1 e 
5.

Or. en
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Justificação

Tradicionalmente, os produtos do tabaco sem combustão dependem muito mais dos aromas 
do que os cigarros, sendo que os primeiros são efetivamente mais saudáveis. Além disso, são 
habitualmente consumidos por pessoas mais velhas e, por conseguinte, não são uma ameaça 
tão grande no que toca a atrair as gerações mais novas. Se se registar qualquer alteração 
nos padrões de consumo, então o processo será mais demorado e não requer ação imediata. 
Como tal, a decisão deve caber aos colegisladores.

Alteração 209
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5.

Or. de

Alteração 210
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão não devem ser 
isentos das proibições previstas nos nºs 1 e 
5. 
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artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. el

Alteração 211
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5.

Or. en

Alteração 212
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
22.º, para retirar esta isenção caso se 
verifique uma alteração substancial das 

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5.
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circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

Or. pt

Alteração 213
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para retirar esta isenção caso 
se verifique uma alteração substancial das 
circunstâncias estabelecida num relatório 
da Comissão.

10. Os produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão devem ser isentos 
das proibições previstas nos n.ºs 1 e 5.

Or. en

Alteração 214
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Para que um ingrediente conste do 
anexo -I, os fabricantes e importadores 
devem fazer um pedido à Comissão. O 
pedido deve ser acompanhado dos 
seguintes elementos:
a) Nome ou firma e morada do 
requerente;
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b) Nome químico do ingrediente;
c) Função do ingrediente e quantidade 
máxima a utilizar por cigarro;
d) Dados claros comprovados 
cientificamente de que o ingrediente não 
se inclui no âmbito de qualquer um dos 
critérios de exclusão listados no presente 
artigo.
A Comissão pode perguntar ao comité 
científico competente se o ingrediente em 
causa se inclui no âmbito de qualquer um 
dos critérios de exclusão listados no 
presente artigo enquanto tal ou apenas a 
partir de uma determinada concentração. 
A Comissão deve tomar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 1 o mais tardar um ano 
após a receção do pedido.

Or. en

Justificação

O procedimento para incluir ingredientes na lista positiva precisa de ser definido.

Alteração 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O tabaco para uso oral (snus) deve 
ser isento das disposições do artigo 6.º da 
presente diretiva.

Or. sv

Justificação

Tendo em conta a proibição geral da venda de tabaco para uso oral (snus) na UE, não existe 
um interesse transfronteiriço de regulamentar o teor de snus a nível da UE. Por conseguinte, 
a venda de snus deve ser regulamentada a nível nacional, pelo Estado-Membro (Suécia) onde 
a venda deste produto é autorizada. A proposta de diretiva da Comissão revela insuficiências 
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no que se refere, nomeadamente, à regulamentação de aditivos prejudiciais. As substâncias 
que podem prejudicar a saúde humana não são abrangidas de modo algum, ao passo que 
existem regulamentações rigorosas relativas a aromas comuns.

Alteração 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No sentido de assegurar a sua 
integridade gráfica e visibilidade, as 
advertências de saúde devem ser impressas 
de modo inamovível, indeléveis e não 
devem ser de forma alguma dissimuladas 
ou separadas, incluindo por selos fiscais, 
marcas de preço, marcas de localização e 
seguimento, elementos de segurança ou por 
qualquer tipo de invólucro, bolsa, carteira, 
caixa, ou qualquer outro elemento, nem 
pela abertura da embalagem individual.

3. No sentido de assegurar a sua 
integridade gráfica e visibilidade, e sem 
prejuízo das disposições de rotulagem do 
artigo 10.º e 11.º, as advertências de saúde 
devem ser impressas de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma 
alguma dissimuladas ou separadas, 
incluindo por selos fiscais, marcas de 
preço, marcas de localização e seguimento, 
elementos de segurança ou por qualquer 
tipo de invólucro, bolsa, carteira, caixa, ou 
qualquer outro elemento, nem pela abertura 
da embalagem individual.

Or. en

Alteração 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No sentido de assegurar a sua 
integridade gráfica e visibilidade, as 
advertências de saúde devem ser impressas 
de modo inamovível, indeléveis e não 
devem ser de forma alguma dissimuladas 
ou separadas, incluindo por selos fiscais, 
marcas de preço, marcas de localização e 

3. No sentido de assegurar a sua 
integridade gráfica e visibilidade, as 
advertências de saúde devem ser impressas 
ou afixadas de modo inamovível, 
indeléveis e não devem ser de forma
alguma dissimuladas ou separadas, 
incluindo por selos fiscais, marcas de 
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seguimento, elementos de segurança ou por 
qualquer tipo de invólucro, bolsa, carteira, 
caixa, ou qualquer outro elemento, nem 
pela abertura da embalagem individual.

preço, marcas de localização e seguimento, 
elementos de segurança ou por qualquer 
tipo de invólucro, bolsa, carteira, caixa, ou 
qualquer outro elemento, nem pela abertura 
da embalagem individual.

Or. en

Justificação

As advertências de saúde nos maços de cigarros já são impressas nas embalagens. Contudo, 
nas embalagens de charutos e noutros produtos nicho, a impressão na embalagem 
constituiria um encargo desproporcional para os produtores, que frequentemente são 
empresas de pequena e média dimensão. Não existem quaisquer relatórios sobre autocolantes 
de advertências de saúde que tenham sido removidos das embalagens. Por conseguinte, o 
valor acrescentado da impressão nas embalagens não é evidente.

Alteração 218
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 219
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 220
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 221
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 222
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 223
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente diretiva não deve especificar a conceção do maço ou, neste caso, as dimensões 
físicas do mesmo. Essas especificações facilitam o comércio ilícito e restringem as escolhas 
do consumidor, a inovação e a concorrência. Os direitos de propriedade intelectual serão 
limitados ou prejudicados. As dimensões também são desproporcionadas.

Alteração 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

embalagens individuais. Estas advertências 
devem ter uma largura não inferior a 
20 mm e uma altura não inferior a 43 mm. 
No caso do tabaco de enrolar, a mensagem 
informativa deve ser impressa na superfície 
que se torna visível aquando da abertura da 
embalagem individual. A advertência geral 
e a mensagem informativa devem cobrir 
40% da superfície em que são impressas.

Or. en

Alteração 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 226
Ewald Stadler

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

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 227
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. nl

Alteração 228
Jean-Pierre Audy
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 229
Roger Helmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 230
Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

Os poderes delegados no presente número permitem à Comissão alterar aspetos essenciais 
da Diretiva sem o devido envolvimento do Parlamento Europeu e do Conselho e 
contrariamente ao previsto no artigo 290.º, n.º 1, do TFUE.

Alteração 232
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 233
Michèle Rivasi



PE510.761v01-00 132/152 AM\936107PT.doc

PT

em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 235
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 236
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 237
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Abranger 45% da área externa da face 
dianteira e 60% da área externa da face
traseira da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

Or. en
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Alteração 238
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão não refere claramente qual o valor acrescentado de 
uma advertência de saúde de 75% comparada com uma de, por exemplo, 50 %. Com vista a 
proteger os direitos de propriedade das marcas e para efeitos de cimentar as quotas de 
mercado a favor dos grandes produtores, a superfície das advertências de saúde deve ser 
reduzida.
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Alteração 240
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 241
Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 242
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 243
Roger Helmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 244
Roger Helmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 245
Konrad Szymański

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

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

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

Or. en

Alteração 246
Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 247
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 248
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A disposição original parece não ser prática, dado que em alguns casos as marcas deixariam 
de ser visíveis, ao passo que a advertência de saúde é visível em qualquer circunstância se 
cobrir uma superfície maior.

Alteração 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estar posicionadas e ter a mesma 
orientação que qualquer outra informação 
que figure na embalagem;

Or. en

Alteração 251
Derk Jan Eppink

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estar posicionadas e ter a mesma 
orientação que qualquer outra informação
que figure na embalagem;

Or. nl

Justificação

Exigir que as advertências de saúde se posicionem junto do bordo superior da embalagem 
individual e de qualquer embalagem exterior dificultaria a distinção, por parte dos 
comerciantes, das diferentes marcas, tendo em conta a conceção dos quiosques de jornais (e 
dos minimercados). Os comerciantes, que já dispõem de margens reduzidas, teriam de 
realizar avultados investimentos para substituírem o mobiliário dos seus estabelecimentos 
comerciais. Além disso, as investigações realizadas neste âmbito demonstram que os 
quiosques dependem financeiramente das vendas do tabaco de forma considerável.

Alteração 252
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estar posicionadas e ter a mesma 
orientação que qualquer outra informação 
que figure na embalagem;

Or. en

Alteração 253
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. fr

Alteração 254
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Alteração 255
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. el

Alteração 256
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pt

Alteração 257
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 258
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pt

Alteração 259
Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 260
Konrad Szymański
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 261
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 262
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. es



PE510.761v01-00 144/152 AM\936107PT.doc

PT

Alteração 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 264
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 265
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A presente diretiva não deve restringir significativamente as dimensões dos maços de tal 
forma que proíba, por exemplo, um maço de cigarros unitários de ter, no mínimo, 10 
cigarros. Requisitos dessa natureza terão impacto em empregos legítimos em toda a cadeia 
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de abastecimento, incluindo no fabrico, ao mesmo tempo que facilitam o comércio ilícito e 
restringem as escolhas dos consumidores, a inovação e a concorrência. Os direitos de 
propriedade intelectual serão limitados e prejudicados. As dimensões também são 
desproporcionadas.

Alteração 266
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Corresponder, pelo menos, a 
22,5 cm2 da face em embalagens de 
tabaco de enrolar e em embalagens cuja 
face exceda 75 cm2. Nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais, esta área é elevada para 24 cm2 e, 
nos Estados-Membros com três línguas 
oficiais, para 26,25 cm2.

Or. de

Alteração 267
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pt

Alteração 268
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Alteração 269
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. nl

Alteração 270
Roger Helmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 271
Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

Os poderes delegados no presente número permitem à Comissão alterar aspetos essenciais 
da Diretiva sem o devido envolvimento do Parlamento Europeu e do Conselho e 
contrariamente ao previsto no artigo 290.º, n.º 1, do TFUE.

Alteração 273
Paul Rübig
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 274
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 275
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 276
Jean-Pierre Audy
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 277
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 278
Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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para deixar de fumar.

Or. en

Alteração 279
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 280
Roger Helmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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