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Alteração 281
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

O tabaco para fumar, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, deve ser 
isento das obrigações previstas nos artigos 
8.º e 9.º. Cada embalagem individual de 
tabaco para fumar à exceção dos cigarros 
e do tabaco de enrolar, deve ostentar a 
advertência em texto geral: «Fumar 
mata / Fumar mata – Deixe já!». Para 
além da advertência em texto geral, cada
embalagem individual e cada embalagem 
exterior destes produtos devem ostentar 
uma advertência em texto prevista no 
anexo I. A advertência em texto geral deve 
incluir uma referência aos serviços de 
apoio à cessação do tabagismo.

Or. es

Alteração 282
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

advertência geral prevista no artigo 8.º, n.º 
1, deve incluir uma referência aos serviços 
de apoio à cessação do tabagismo previstos 
no artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

Or. el

Alteração 283
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Especialmente para pequenas e médias empresas, o encargo de imprimir em embalagens com 
baixos volumes de produção parece desproporcionado. Deve ser permitido um autocolante, 
como é prática corrente.

Alteração 286
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º°1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estas advertências podem ser apostas com 
autocolantes, desde que os mesmos sejam 
inamovíveis.

Or. en

Alteração 287
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior. Esta percentagem é elevada para 
32 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

2. A advertência em texto referida no n.º 1 
deve cobrir 30 % da área externa da 
superfície correspondente da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior, à exceção dos invólucros 
transparentes utilizados na venda a 
retalho. Esta percentagem é elevada para 
32 % nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. es

Alteração 288
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso das embalagens individuais cuja 
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superfície mais visível exceda os 75 cm2, a 
advertência prevista nos n.os 2 e 3 deve 
cobrir uma superfície de, pelo menos, 
22,5 cm2 em cada superfície. Esta 
superfície é elevada para 24 cm2 nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 26,25 cm2 nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. es

Alteração 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todavia, no que se refere às 
unidades de embalagem destinadas aos 
produtos que não os cigarros cuja face 
mais visível exceda 75 cm2, a superfície 
das advertências a que se refere o n.º 2 
será de, pelo menos, 22,5 cm2 para cada 
face. Esta superfície é elevada para 
24 cm2 nos Estados-Membros com duas 
línguas oficiais e para 26,25 cm2 nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.

Or. en

Alteração 290
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A advertência geral e a advertência em 4. A advertência em texto geral e a 
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texto referidas no n.º 1 devem ser: advertência em texto referidas no n.º 1 
devem ser:

Or. es

Alteração 291
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso de embalagens cuja
superfície dianteira e traseira seja 
superior a 75 cm2, as advertências de 
saúde em ambas as superfícies devem 
corresponder a, pelo menos, 22,5 cm2 da 
respetiva superfície. 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 292
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 293
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Impressas em carateres negros sobre 
fundo branco. As advertências também 
podem ser apostas na forma de um rótulo, 
desde que este permaneça sempre na 
embalagem. A fim de satisfazer requisitos 
de ordem linguística, os Estados-Membros
podem determinar o tamanho da letra a 
utilizar, desde que o tamanho de letra 
especificado nas respetivas legislações seja 
de modo a ocupar o maior espaço possível 
da superfície reservada para o texto em 
questão;

Or. de

Justificação

Muitos produtos, à exceção dos cigarros e do tabaco de enrolar, são importados de países 
terceiros pelos fabricantes, particularmente por pequenos produtores. Neste caso, deverá ser 
aposto um rótulo com uma identificação do endereço e país.

Alteração 294
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Impressas em corpo negro Helvética 
sobre fundo branco. A fim de satisfazer 

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

podem ser apostas através de 
autocolantes, desde que tais autocolantes 
sejam inamovíveis. A fim de satisfazer 
requisitos de ordem linguística, os 
Estados-Membros podem determinar o 
tamanho da letra a utilizar, desde que o 
tamanho de letra especificado nas 
respetivas legislações seja de modo a 
ocupar o maior espaço possível da 
superfície reservada para o texto em 
questão;

Or. pt

Alteração 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Especialmente para pequenas e médias empresas, o encargo de imprimir em embalagens com 
baixos volumes de produção parece desproporcionado. Deve ser permitido um autocolante, 
como é prática corrente.

Alteração 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Or. en

Alteração 297
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 298
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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estabelecida num relatório da Comissão.

Or. nl

Alteração 299
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 301
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 303
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

É pouco provável que essa alteração substancial dos hábitos de consumo ocorra de uma 
forma tão rápida que impossibilite que esta questão seja colocada aos colegisladores. Uma 
delegação deste assunto à Comissão conferir-lhe-ia demasiado poder de decisão.

Alteração 305
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 306
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

(a) Ser impressa na superfície mais visível 
da embalagem individual e ainda de 
qualquer embalagem exterior relacionada 
com o produto. Estão isentos desta 
obrigação quaisquer invólucros 
adicionais totalmente transparentes;

Or. de

Alteração 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;

(a) Ser impressa ou aposta nas duas 
maiores superfícies da embalagem 
individual e de qualquer embalagem 
exterior;

Or. en

Justificação

Especialmente para pequenas e médias empresas, o encargo de imprimir em embalagens com 
baixos volumes de produção parece desproporcionado. Deve ser permitido um autocolante, 
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como é prática corrente.

Alteração 308
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Abranger 15 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual e 
de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 18 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 20 % nos Estados-Membros
com três línguas oficiais.

Or. de

Justificação

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

Alteração 309
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 310
Alajos Mészáros
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 311
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta questão deve ser deixada para os colegisladores.

Alteração 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 314
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 315
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Quando os produtos do tabaco são consumidos, o processo de combustão gera várias 
substâncias perigosas. Neste momento, seria absurdo excluir a criação de produtos do tabaco 
que emitem substâncias menos perigosas e, além disso, retiraria aos fabricantes um motivo 
para continuarem a realizar investigação sobre o impacto do consumo de tabaco, a fim de 
criarem novos produtos.
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Alteração 316
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Os produtos do tabaco têm efeitos diferentes. Ao escolherem entre esses produtos, os 
consumidores adultos preocupam-se menos com a descrição dos produtos do que com a sua 
própria experiência subjetiva de consumo dos mesmos. As categorias «energéticas» e 
«revitalizantes» são subjetivas, enquanto as categorias «biológicas» e «naturais» podem ser 
aceites, tendo por base a noção de que o consumo de produtos do tabaco resulta 
indiscutivelmente em reações químicas.

Alteração 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
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Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 319
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os cigarros continuam a ser um produto legal e geralmente distinguem-se pelo seu sabor 
específico, que os produtores devem poder salientar. A única exceção é quando este facto é 
enganoso quanto ao efeito dos produtos sobre a saúde, o que está refletido, porém, nas 
alíneas a) e b).

Alteração 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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ausência;

Or. en

Justificação

A presente redação pode impedir a utilização de descrições como «American blend» 
[«mistura americana»] (que fornece informação aos consumidores sobre o sabor do produto 
e sobre a mistura de tabaco utilizada). Não existe motivo objetivo para que esta disposição 
seja elaborada de forma tão abrangente.

Alteração 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A disposição do n.º 1, alínea c), não 
se aplica a charutos e a tabaco para 
cachimbo;

Or. en

Alteração 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 323
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os elementos e características proibidos 
são símbolos, designações, marcas, sinais 
figurativos ou outros, cores enganadoras, 
encartes ou outro material adicional que 
crie a impressão de que um determinado 
produto do tabaco é menos prejudicial 
que outros.

Or. de

Justificação

As vantagens de fabricantes europeus face à concorrência na conceção da embalagem não 
devem ser colocadas em questão, desde que não sejam enganadoras.

Alteração 324
Francesco De Angelis

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não existe um fundamento para a proibição de «cores enganadoras», sendo o significado 
desta expressão extremamente subjetivo. A proibição de cigarros de menor diâmetro e a 
referência à forma do produto é inadequada neste artigo. Proibir estes produtos iria 
favorecer o comércio ilícito, diminuir a escolha do consumidor, reduzir a inovação e asfixiar 
a concorrência.

Alteração 325
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A formulação «cores enganadoras» suscita consideráveis problemas de determinação e 
permite que cada Estado-Membro proíba outras cores na sequência da transposição da 
diretiva. Isto conduziria a uma considerável incerteza jurídica e opor-se-ia ao objetivo de 
harmonização do mercado interno promovido pela Comissão.
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Alteração 326
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Alteração 328
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 329
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É pouco claro por que motivo os chamados cigarros «slim» são enganadores. São um 
produto comum, que não implica maiores riscos para a saúde.

Alteração 331
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 332
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 2 não se aplica a marcas 
existentes em 19 de dezembro de 2012.

Or. en

Alteração 335
Derk Jan Eppink

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

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

Or. nl

Justificação

As limitações propostas em matéria de embalagem teriam um impacto desproporcional nas 
PME que produzem tabaco para fumar, dado que as mesmas operam essencialmente em 
nichos através da diversificação do produto, por exemplo, na produção de caixas para 
tabaco. Consequentemente, a aplicação das medidas mencionadas implicaria a perda dos 
«argumentos-chave de venda» destas PME. Ainda que o relator entenda os esforços no 
sentido de encorajar os fumadores a deixar de fumar por razões de saúde, os inquéritos 
realizados demonstram que a embalagem não influencia a decisão de começar a fumar 
(Eurobarómetro 2012 – n.º 385).
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Alteração 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É pouco claro qual deve ser o efeito da presente disposição e, por conseguinte, intervir na 
liberdade dos produtores de comercializar um produto legal parece desproporcionado.

Alteração 337
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 338
Salvador Sedó i Alabart

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

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

Suprimido

Or. es

Alteração 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 340
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 342
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 344
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 345
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 346
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. en

Alteração 348
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pt

Alteração 349
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total 
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. en

Alteração 350
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 351
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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artigo 22.º para definir regras mais 
pormenorizadas em termos de formato e 
tamanho das embalagens individuais, 
desde que estas regras se revelem 
necessárias para garantir a total
visibilidade e integridade das advertências 
de saúde antes da primeira abertura, 
durante a abertura e depois de voltar a 
fechar a embalagem individual.

Or. de

Alteração 352
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 354
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 355
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 13 – 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, para tornar obrigatória a 
forma paralelepipédica ou cilíndrica para 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco exceto os cigarros e o tabaco de 
enrolar, caso se verifique uma alteração 
substancial das circunstâncias 
estabelecida num relatório da Comissão.

Suprimido

Or. de

Alteração 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 357
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 358
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 359
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para tornar obrigatória a 
forma paralelepipédica ou cilíndrica para 
as embalagens individuais de produtos do 

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

Or. en

Alteração 360
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 361
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. nl

Alteração 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O identificador único deve permitir 
determinar:

2. O identificador referido no n.º 1 deve 
permitir determinar:

Or. en

Alteração 365
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro local de 
venda a retalho;

j) A identidade de todos os compradores 
desde o fabrico até ao primeiro cliente;

Or. en

Justificação

O sistema de localização e seguimento coloca um encargo excessivo sobre os produtores. A 
existência de um requisito que obrigue que até o local de venda a retalho de destino seja 
incluído nas informações será praticamente impossível de cumprir pelos pequenos 
produtores, na medida em que dependem de intermediários. De qualquer modo, o mercado 
previsto para os produtos é importante a fim de reduzir o comércio ilícito, mas o local de 
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venda a retalho exato não parece ser relevante. Além disso, a redação original iria além do 
acordado na Convenção-Quadro para a Luta Antitabaco.

Alteração 366
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) a fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao local 
de venda a retalho;

k) A fatura, o número de encomenda e os 
registos de pagamento de todos os 
compradores desde o fabrico até ao 
primeiro cliente;

Or. en

Justificação

O sistema de localização e seguimento coloca um encargo excessivo sobre os produtores. A 
existência de um requisito que obrigue que até o local de venda a retalho de destino seja 
incluído nas informações será praticamente impossível de cumprir pelos pequenos 
produtores, na medida em que dependem de intermediários. De qualquer modo, o mercado 
previsto para os produtos é importante a fim de reduzir o comércio ilícito, mas o local de 
venda a retalho exato não parece ser relevante. Além disso, a redação original iria além do 
acordado na Convenção-Quadro para a Luta Antitabaco.

Alteração 367
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
local de venda a retalho, registam a 
entrada de todas as embalagens individuais 
em sua posse, bem como todos os 
movimentos intermediários e a saída 

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os operadores económicos 
envolvidos no comércio de produtos do 
tabaco, desde o fabricante até ao último 
operador económico antes do primeiro 
cliente, registam a entrada de todas as 
embalagens individuais em sua posse, bem 
como todos os movimentos intermediários 
e a saída definitiva da sua posse. Esta 
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definitiva da sua posse. Esta obrigação 
pode ser cumprida mediante recurso ao 
registo em forma agregada, por exemplo, 
na embalagem exterior, desde que continue 
a ser possível localizar e seguir as 
embalagens individuais.

obrigação pode ser cumprida mediante 
recurso ao registo em forma agregada, por 
exemplo, na embalagem exterior, desde 
que continue a ser possível localizar e 
seguir as embalagens individuais.

Or. en

Justificação

O sistema de localização e seguimento coloca um encargo excessivo sobre os produtores. A 
existência de um requisito que obrigue que até o local de venda a retalho de destino seja 
incluído nas informações será praticamente impossível de cumprir pelos pequenos 
produtores, na medida em que dependem de intermediários. De qualquer modo, o mercado 
previsto para os produtos é importante a fim de reduzir o comércio ilícito, mas o local de 
venda a retalho exato não parece ser relevante. Além disso, a redação original iria além do 
acordado na Convenção-Quadro para a Luta Antitabaco.

Alteração 368
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro local de venda a retalho, 
incluindo importadores, armazéns e 
empresas de transporte, o equipamento 
necessário que permita o registo dos 
produtos do tabaco adquiridos, vendidos, 
armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os fabricantes de produtos do tabaco 
fornecem a todos os operadores 
económicos envolvidos no comércio de 
produtos do tabaco, desde o fabricante até 
ao último operador económico antes do 
primeiro cliente, incluindo importadores, 
armazéns e empresas de transporte, o 
equipamento necessário que permita o 
registo dos produtos do tabaco adquiridos, 
vendidos, armazenados, transportados ou 
manuseados de qualquer outra forma. O 
equipamento deve ser capaz de ler e 
transmitir os dados eletronicamente para 
uma instalação de armazenamento de 
dados, como previsto no n.º 6.

Or. en
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Justificação

O sistema de localização e seguimento coloca um encargo excessivo sobre os produtores. A 
existência de um requisito que obrigue que até o local de venda a retalho de destino seja 
incluído nas informações será praticamente impossível de cumprir pelos pequenos 
produtores, na medida em que dependem de intermediários. De qualquer modo, o mercado 
previsto para os produtos é importante a fim de reduzir o comércio ilícito, mas o local de 
venda a retalho exato não parece ser relevante. Além disso, a redação original iria além do 
acordado na Convenção-Quadro para a Luta Antitabaco.

Alteração 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para além do identificador único, os 
Estados-Membros devem exigir que todas 
as embalagens individuais de produtos do 
tabaco colocados no mercado ostentem um 
elemento de segurança visível e inviolável 
com pelo menos 1 cm2, que deve ser 
impresso ou aposto de modo inamovível, 
indelével e que não deve ser de forma 
alguma dissimulado ou separado, incluindo 
por selos fiscais e marcas de preço ou 
outros elementos previstos na legislação.

8. Para além do identificador referido no 
n.º 1, os Estados-Membros devem exigir 
que todas as embalagens individuais de 
produtos do tabaco colocados no mercado 
ostentem um elemento de segurança visível 
e inviolável com pelo menos 1 cm2, que 
deve ser impresso ou aposto de modo 
inamovível, indelével e que não deve ser 
de forma alguma dissimulado ou separado, 
incluindo por selos fiscais e marcas de 
preço ou outros elementos previstos na 
legislação.

Or. en

Alteração 370
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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artigo 22.º, a fim de:
a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e
c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. en

Alteração 371
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e
c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
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alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. nl

Alteração 372
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Definir os elementos principais (tais 
como, duração, renovação, 
conhecimentos específicos exigidos, 
confidencialidade) do contrato referido no 
n.º 6, incluindo a sua monitorização e 
avaliação regulares;
b) Definir as normas técnicas para 
garantir que os sistemas utilizados para os 
identificadores únicos e as funções 
associadas são plenamente compatíveis 
entre eles em toda a União; e
c) Definir as normas técnicas para o 
elemento de segurança e a sua eventual 
alternância e adaptá-las à evolução 
científica, do mercado e técnica.

Or. de

Alteração 373
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.os 1 a 8 por um 
período de cinco anos após a data referida 
no artigo 25.º, n.º 1.

Suprimido

Or. de

Alteração 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.os 1 a 8 por um 
período de cinco anos após a data referida 
no artigo 25.º, n.º 1.

10. A aplicação dos n.os 1 a 8 deve ter 
início, para cigarros e tabaco de enrolar, 
três anos após a data referida no 
artigo 25.º, n.º 1, e sete anos após a mesma 
data para todos os outros produtos do 
tabaco.

Or. en

Justificação

O sistema de localização e seguimento a ser introduzido é altamente complexo e, até à data, 
ainda não foi testado nesta escala. Por conseguinte, são razoáveis períodos de 
implementação maiores, nomeadamente tendo em vista pequenas e médias empresas.

Alteração 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
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cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.os 1 a 8 por um 
período de cinco anos após a data referida 
no artigo 25.º, n.º 1.

cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.os 1 a 8 por um 
período de dez anos após a data referida no 
artigo 25.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.os 1 a 8 por um 
período de cinco anos após a data referida 
no artigo 25.º, n.º 1.

10. Os produtos do tabaco, à exceção dos 
cigarros e do tabaco de enrolar, devem ser 
isentos da aplicação dos n.os 1 a 8 por um 
período de dez anos após a data referida no 
artigo 25.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral, sem prejuízo do disposto no 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia.

Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral, sem prejuízo do disposto no 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia. Contudo, esta 
proibição não deve afetar produtos do 
tabaco para uso oral tradicionais, que 
podem ser permitidos por 
Estados-Membros a nível individual.

Or. en



PE510.829v01-00 54/113 AM\936769PT.doc

PT

Alteração 378
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem proibir a 
colocação no mercado de tabaco para uso 
oral, sem prejuízo do disposto no artigo 
151.º do Ato de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

Os Estados-Membros devem regulamentar
a colocação no mercado de tabaco para uso 
oral, sem prejuízo do disposto no artigo 
151.º do Ato de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

Or. fr

Alteração 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade de regulamentação do 
conteúdo do snus (tabaco para uso oral) 
deve caber ao Estado-Membro onde a 
venda do mesmo é permitida, em 
conformidade com o artigo 151 º do Ato 
de Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia. Por conseguinte, o snus deve estar 
isento das disposições do artigo 6.º da 
presente diretiva.

Or. sv

Justificação

Dada a proibição geral da venda de snus (tabaco oral) na UE, não há interesse 
transfronteiriço na regulamentação do conteúdo do snus a nível da UE. Este deve ser, em vez 
disso, regulamentado a nível nacional pelo Estado-Membro (Suécia) onde a sua venda é 
permitida. A proposta de diretiva da Comissão é insuficiente no que diz respeito, por 
exemplo, à regulamentação de aditivos nocivos. As substâncias que podem prejudicar a 
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saúde humana não são abrangidas de forma alguma, ao passo que há normas rígidas para 
aromas comuns.

Alteração 380
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Título II – capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

 vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco

vendas de produtos do tabaco

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a coerência com alterações dos mesmos autores sobre as vendas na 
Internet e exposição no ponto de venda.

Alteração 381
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Alteração 382
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – título



PE510.829v01-00 56/113 AM\936769PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

 vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco

vendas na Internet de produtos do tabaco

Or. en

Justificação

Devem ser proibidas todas as vendas pela Internet, não apenas vendas transfronteiriças. A 
verificação efetiva da idade é muito difícil de efetuar em linha.

Alteração 383
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem obrigar os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriças a consumidores 
localizados na União a registarem-se 
junto das autoridades competentes no 
Estado-Membro onde o local de venda a 
retalho esteja sediado e no 
Estado-Membro onde o consumidor real 
ou eventual esteja localizado. Os locais de 
venda a retalho estabelecidos fora da 
União têm de se registar junto das 
autoridades competentes do 
Estado-Membro onde esteja localizado o 
consumidor real ou eventual. Todos os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriça devem apresentar, pelo 
menos, as seguintes informações às 
autoridades competentes:

1. Os Estados-Membros devem proibir a 
venda de produtos do tabaco na Internet 
no seu território.

(Deve substituir todo o artigo)

Or. en
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Justificação

É difícil aplicar restrições com base na idade às vendas de tabaco na Internet. As vendas em 
linha de tabaco muitas vezes não cumprem a legislação existente, por exemplo em termos de 
advertências de saúde. Nove Estados-Membros já proibiram a venda de tabaco pela Internet 
e a proibição a nível da UE é provavelmente o caminho mais fácil de seguir.

Alteração 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem obrigar os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância transfronteiriças
a consumidores localizados na União a 
registarem-se junto das autoridades 
competentes no Estado-Membro onde o 
local de venda a retalho esteja sediado e 
no Estado-Membro onde o consumidor 
real ou eventual esteja localizado. Os 
locais de venda a retalho estabelecidos 
fora da União têm de se registar junto das 
autoridades competentes do 
Estado-Membro onde esteja localizado o 
consumidor real ou eventual. Todos os 
locais de venda a retalho que pretendam 
efetuar vendas à distância 
transfronteiriça devem apresentar, pelo 
menos, as seguintes informações às 
autoridades competentes:

1. Os Estados-Membros devem proibir
vendas à distância transfronteiriças.

Or. en

Alteração 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu



PE510.829v01-00 58/113 AM\936769PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nome ou denominação social e 
endereço permanente do local de 
atividade a partir do qual os produtos do 
tabaco são fornecidos;

Suprimido

Or. en

Alteração 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A data de início da atividade de oferta 
de produtos do tabaco para venda à 
distância transfronteiriça ao público 
através de serviços da sociedade da 
informação;

Suprimido

Or. en

Alteração 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O endereço dos sítios Web utilizados 
para esse fim e todas as informações 
pertinentes necessárias para identificar o 
sítio Web.

Suprimido
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Or. en

Alteração 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar a lista 
completa de todos os locais de venda a 
retalho junto delas registados, em 
conformidade com as regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE. Os locais 
de venda a retalho apenas podem começar 
a colocar no mercado produtos do tabaco 
sob a forma de vendas à distância a partir 
do momento em que o nome do local de 
venda a retalho for publicado nos 
Estados-Membros pertinentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for necessário, para garantir a 
conformidade e facilitar o controlo da 
aplicação, os Estados-Membros de destino 
podem solicitar que o local de venda a 
retalho identifique uma pessoa singular 
responsável por verificar que os produtos 
do tabaco, antes de chegarem ao 

Suprimido
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consumidor, cumprem as disposições 
nacionais adotadas ao abrigo da presente 
diretiva no Estado-Membro de destino.

Or. en

Alteração 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os locais de venda a retalho envolvidos 
nas vendas à distância devem estar 
equipados de um sistema de verificação 
da idade que verifica, aquando da venda, 
que o consumidor comprador respeita a 
idade mínima prevista ao abrigo da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
destino. O retalhista ou a pessoa singular 
deve enviar às autoridades competentes 
uma descrição dos pormenores e do 
funcionamento do sistema de verificação 
da idade.

Suprimido

Or. en

Alteração 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais do consumidor só 
devem ser tratados em conformidade com 
a Diretiva 95/46/CE e não devem ser 

Suprimido
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divulgados ao fabricante de produtos do 
tabaco nem a empresas que façam parte 
do mesmo grupo de empresas, nem a 
qualquer outro terceiro. Os dados 
pessoais não devem ser utilizados ou 
transferidos para outros fins que o desta 
compra específica. O mesmo se aplica se o 
local de venda a retalho fizer parte da 
empresa fabricante de produtos do tabaco.

Or. en

Alteração 392
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Vendas transfronteiriça de produtos do 
tabaco
A quantidade máxima de produtos 
importados de outros Estados-Membros
pode ser estabelecida para todos os 
produtos do tabaco contemplados na 
presente diretiva. Essa quantidade é 
estabelecida pelos Estados-Membros
segundo o método de cálculo que 
considerem adequado (por exemplo, por 
pessoa, meio de transporte, nível global 
para vários produtos do tabaco).

Or. fr

Alteração 393
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Exposição do tabaco em pontos de venda

1. Os Estados-Membros devem proibir a 
exposição nos pontos de venda e os 
distribuidores automáticos de tabaco no 
seu território.
2. Os produtos do tabaco devem ficar 
completamente escondidos do cliente, 
exceto durante a compra ou venda desses 
produtos ou operações de inventário, 
reposição, formação de pessoal ou 
manutenção do armazém.
3. A exposição dos produtos do tabaco 
justificada pelos motivos mencionados no 
n.º 2 não pode durar mais do que o tempo 
necessário para concluir as referidas
operações.
4. Os preços dos produtos do tabaco 
devem ser listados num formato 
normalizado. Os pontos de venda não 
devem expor indicações de descontos 
especiais ou de quantidade.

Or. en

Justificação

A proibição da exposição em pontos de venda e de distribuidores automáticos vigora já em 
vários Estados-Membros da UE e da EFTA. Em 2010, a Noruega foi judicialmente 
processada por uma empresa tabaqueira por criar obstáculos ao comércio. O tribunal 
decidiu a favor da Noruega, mas este processo demonstra a necessidade de a UE agir. As 
diretrizes de execução da CQLAT aplicáveis ao artigo 13.º estabelecem que a exposição de 
produtos do tabaco em pontos de venda constitui um ato de publicidade e promoção. É 
recomendada a proibição total de qualquer exposição de produtos do tabaco em pontos de 
venda.

Alteração 394
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Vendas à distância transfronteiriças de 

produtos do tabaco
Os Estados-Membros devem proibir as 
vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco.

Or. en

Alteração 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação de novos produtos do tabaco Autorização de introdução no mercado e 
notificação de novos produtos do tabaco e 
produtos menos nocivos

Or. en

Alteração 396
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação de novos produtos do tabaco Notificação de novos produtos do tabaco e 
de novos produtos de tabaco de risco 
potencialmente reduzido

Or. pt
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Alteração 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco notifiquem as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
qualquer novo produto do tabaco que 
pretendam colocar nos mercados dos 
Estados-Membros em questão. A 
notificação deve ser apresentada em 
formato eletrónico seis meses antes da 
colocação no mercado prevista e deve ser 
acompanhada por uma descrição 
pormenorizada do produto em questão e
das informações relativas a ingredientes e 
emissões em conformidade com o 
artigo 5.º. Os fabricantes e importadores 
que notificam um novo produto do tabaco 
devem também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

1. Os Estados-Membros devem aplicar um 
sistema de autorização de introdução no 
mercado para produtos do tabaco que 
apresentem menores riscos, que deve ser 
efetuado mediante o pagamento de uma 
taxa razoável. Os Estados-Membros
devem exigir que os fabricantes e 
importadores de produtos do tabaco 
notifiquem as autoridades competentes dos 
Estados-Membros de quaisquer novos
produtos do tabaco e de todos os produtos 
do tabaco que apresentem menores riscos 
que pretendam colocar nos mercados dos 
Estados-Membros em questão, através de 
um pedido. Este pedido deve ser 
apresentado em formato eletrónico seis 
meses antes da colocação no mercado 
prevista e deve ser acompanhado por uma 
descrição pormenorizada do produto em 
questão, de todos os rótulos propostos, das 
condições de utilização, da composição do 
produto, dos processos de fabrico e de 
controlo, bem como das informações 
relativas a ingredientes e emissões em 
conformidade com o artigo 5.º. Os 
fabricantes e importadores que realizam 
um pedido de autorização de introdução 
no mercado de produtos do tabaco que 
apresentem menores riscos devem 
também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

Or. en

Alteração 398
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco notifiquem as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
qualquer novo produto do tabaco que 
pretendam colocar nos mercados dos 
Estados-Membros em questão. A 
notificação deve ser apresentada em 
formato eletrónico seis meses antes da 
colocação no mercado prevista e deve ser 
acompanhada por uma descrição 
pormenorizada do produto em questão e 
das informações relativas a ingredientes e 
emissões em conformidade com o artigo 
5.º. Os fabricantes e importadores que 
notificam um novo produto do tabaco 
devem também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco notifiquem as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
qualquer novo produto do tabaco que 
pretendam colocar nos mercados dos 
Estados-Membros em questão e em 
relação aos quais tenham a intenção de, 
com base em sólida evidência científica, 
alegar uma nocividade reduzida ou um 
risco reduzido por comparação com os 
produtos de tabaco convencionais. A 
notificação deve ser apresentada em 
formato eletrónico seis meses antes da 
colocação no mercado prevista e deve ser 
acompanhada por uma descrição 
pormenorizada do produto em questão e 
das informações relativas a ingredientes e 
emissões em conformidade com o artigo 
5.º. Os fabricantes e importadores que 
notificam um novo produto do tabaco 
devem também fornecer às autoridades 
competentes em questão:

Or. pt

Alteração 399
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estudos científicos disponíveis sobre 
toxicidade, potencial de criar dependência 
e atratividade do produto, nomeadamente 
no que se refere aos ingredientes e às 
emissões;

a) Estudos científicos pertinentes sobre 
toxicidade do produto, nomeadamente no 
que se refere aos ingredientes e às 
emissões;
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Or. es

Alteração 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre preferências de vários 
grupos de consumidores, incluindo os 
jovens; e

b) Estudos e pesquisas de mercado 
disponíveis sobre a perceção e utilização 
do produto, incluindo o rótulo, por parte 
dos consumidores, bem como as 
preferências de vários grupos de 
consumidores, nomeadamente os jovens; e

Or. en

Alteração 401
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Outras informações disponíveis e 
pertinentes, incluindo uma análise do 
risco/benefício do produto, os efeitos 
esperados em termos da cessação do 
consumo de tabaco, os efeitos esperados 
em termos de início de consumo de tabaco 
e outras previsões sobre a perceção dos 
consumidores.

Suprimido

Or. es

Alteração 402
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida 
no n.º 1, alíneas a) a c). Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
exigir que os fabricantes ou importadores 
de tabaco efetuem testes adicionais ou 
apresentem informações complementares.
Os Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os 
Estados-Membros ficam habilitados a
introduzir um sistema de autorização e a 
cobrar uma taxa proporcionada.

2. Os Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
adotar regras de rotulagem e embalagem, 
para todos os produtos do tabaco novos 
considerados produtos de risco reduzido, 
que possam divergir dos requisitos 
estabelecidos pela Diretiva, devendo 
notificar essas regras à Comissão.

Or. es

Alteração 403
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os 

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c).
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Estados-Membros ficam habilitados a 
introduzir um sistema de autorização e a 
cobrar uma taxa proporcionada.

O novo sistema de autorização de 
colocação no mercado dos 
Estados-Membros deve definir os 
seguintes requisitos:
1) Avaliação científica dos riscos;
2) Normas para a comprovação dos riscos 
de saúde com base em dados concretos;
3) Redução dos componentes prejudiciais 
presentes no fumo;
4) Disposições referidas no n.º 1, alíneas 
a) a c);
5) Monitorização do mercado após a 
entrada em circulação.
Os requisitos relativos à rotulagem, 
advertências em texto, descrições de 
produtos, embalagem, medição, incluindo 
método de medição do alcatrão, da 
nicotina, do monóxido de carbono e os 
regulamentos para os aditivos específicos 
para produtos do tabaco de risco reduzido 
devem igualmente ser definidos pelos 
sistemas de autorização de colocação no 
mercado dos Estados-Membros.
Os Estados-Membros ficam habilitados a 
exigir que os fabricantes ou importadores 
de tabaco efetuem testes adicionais ou 
apresentem informações complementares. 
Os Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo e informá-la 
acerca do método de autorização.

Or. de

Justificação

A presente proposta de alteração possibilita a comercialização de produtos do tabaco com 
menor risco do que os produtos do tabaco convencionais, bem como a comunicação das suas 
vantagens, desde que tal seja consentido pelas autoridades competentes nos 
Estados-Membros.
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Alteração 404
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
introduzir um sistema de autorização e a 
cobrar uma taxa proporcionada.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os fabricantes e importadores de produtos 
do tabaco informem as respetivas 
autoridades competentes de qualquer 
informação nova ou atualizada referida no 
n.º 1, alíneas a) a c). Os Estados-Membros
ficam habilitados a exigir que os 
fabricantes ou importadores de tabaco 
efetuem testes adicionais ou apresentem 
informações complementares. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão todas as informações recebidas 
ao abrigo do presente artigo. Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
introduzir um sistema de autorização e a 
cobrar uma taxa proporcionada. Os 
Estados-Membros ficam habilitados a 
introduzir regras específicas em matéria 
de rotulagem e embalagem diferentes dos 
requisitos da presente diretiva para 
produtos de nocividade reduzida e devem 
notificar a Comissão dessas regras.

Or. pt

Alteração 405
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 

3. Os produtos do tabaco de risco reduzido 
colocados no mercado devem respeitar os 
requisitos estabelecidos na presente 



PE510.829v01-00 70/113 AM\936769PT.doc

PT

disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos s4ejam abrangidos pela definição 
de produto do tabaco sem combustão 
constante do artigo 2.º, ponto 29, ou de 
tabaco para fumar constante do artigo 2.º, 
ponto 33.

diretiva. Devido às diferentes propriedades 
de menor risco dos produtos do tabaco de 
risco reduzido, devem ser devidamente 
adaptados: os métodos de medição em 
conformidade com o artigo 4.º, a 
regulamentação em matéria de 
ingredientes em conformidade com o 
artigo 6.º; e a rotulagem e embalagem em 
conformidade com os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 
10.º, 12.º e 13.º. As disposições aplicáveis 
variam conforme os produtos sejam
abrangidos pela definição de produto do 
tabaco sem combustão constante do artigo 
2.º, ponto 29, ou de tabaco para fumar 
constante do artigo 2.º, ponto 33.

Or. de

Alteração 406
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos s4ejam abrangidos pela definição 
de produto do tabaco sem combustão 
constante do artigo 2.º, ponto 29, ou de 
tabaco para fumar constante do artigo 2.º, 
ponto 33.

3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos sejam abrangidos pela definição 
de produto do tabaco sem combustão 
constante do artigo 2.º, ponto 29, ou de 
tabaco para fumar constante do artigo 2.º, 
ponto 33. A rotulagem dos novos produtos 
do tabaco, para os quais existem provas 
científicas de que são menos nocivos do 
que os produtos do tabaco convencionais, 
pode conter informação sobre o grau 
diferente de nocividade dos mesmos, em 
derrogação do disposto no artigo 12.º, 
n.º 1, alínea b).

Or. cs
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Alteração 407
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os novos produtos do tabaco colocados 
no mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos s4ejam abrangidos pela definição 
de produto do tabaco sem combustão 
constante do artigo 2.º, ponto 29, ou de 
tabaco para fumar constante do artigo 2.º, 
ponto 33.

3. À exceção dos produtos autorizados nos 
termos do n.º 2 do presente artigo, os 
novos produtos do tabaco colocados no 
mercado devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva. As 
disposições aplicáveis variam conforme os 
produtos sejam abrangidos pela definição 
de produto do tabaco sem combustão 
constante do artigo 2.º, ponto 29, ou de 
tabaco para fumar constante do artigo 2.º, 
ponto 33.

Or. es

Alteração 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Título III – título

Texto da Comissão Alteração

PRODUTOS SEM TABACO Suprimido

Or. en

Alteração 409
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
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Produtos que contêm nicotina
1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo 
da Diretiva 2001/83/CE:
a) Produtos com um nível de nicotina
superior a 2 mg por unidade, ou
b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou
c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.
3. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.
4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:
a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
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oficiais.
5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Or. en

Justificação

Os produtos sem tabaco não devem ser abrangidos pela presente diretiva. Uma mera 
referência à Diretiva 2001/83/CE não é suficiente, uma vez que esta não é diretamente 
aplicável. Os cigarros eletrónicos e produtos semelhantes contêm um risco significativamente 
mais reduzido em comparação com os cigarros clássicos e devem, por conseguinte, ser de 
acesso livre. Um futuro regulamento nos termos da Diretiva 2001/83/CE apenas se pode 
concretizar no quadro de uma revisão desta diretiva e no seguimento de uma análise 
profunda aos riscos para a saúde colocados por estes produtos.

Alteração 410
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Produtos que contêm nicotina

1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo 
da Diretiva 2001/83/CE:
a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou
b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou
c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
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média, a 4 ng de nicotina por ml.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.
3. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.
4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:
a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.
5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Or. en
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Alteração 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 18.º Suprimido
Produtos que contêm nicotina
1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo 
da Diretiva 2001/83/CE:
a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou
b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou
c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.
3. Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:
Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.
4. A advertência de saúde estabelecida no 
n.º 3 deve cumprir os requisitos 
especificados no artigo 10.º, n.º 4. Além 
disso, a advertência deve:
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a) Ser impressa nas duas maiores 
superfícies da embalagem individual e de 
qualquer embalagem exterior;
b) Abranger 30 % da área externa da face 
correspondente da embalagem individual 
e de qualquer embalagem exterior. Esta 
percentagem é elevada para 32 % nos 
Estados-Membros com duas línguas 
oficiais e para 35 % nos 
Estados-Membros com três línguas 
oficiais.
5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para adaptar os requisitos 
constantes dos n.os 3 e 4, tendo em conta a 
evolução científica e do mercado e para 
adotar e adaptar a posição, o formato, a 
configuração, a conceção e a alternância 
das advertências de saúde.

Or. en

Alteração 412
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Justificação

Os produtos que contêm nicotina, nomeadamente os cigarros eletrónicos, não são abrangidos 
pela diretiva relativa aos produtos do tabaco (DPT) devido ao facto de não queimarem 
tabaco - nem as 60 substâncias consideradas cancerígenas que o tabaco contém -, não 
libertando, por conseguinte, alcatrão nem monóxido de carbono, o que os torna menos 
tóxicos do que os cigarros. Mesmo que contenham nicotina, os cigarros eletrónicos parecem 
constituir uma ajuda para deixar de fumar. Uma vez que estão a ser realizados vários estudos 
sobre os eventuais efeitos a longo prazo, é ainda demasiado cedo para legislar nesta matéria.
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Alteração 413
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

1. Caso os produtos que contêm nicotina 
sejam apresentados como possuindo 
propriedades curativas ou preventivas de 
doenças, apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

Or. en

Justificação

Os produtos que contêm nicotina, tais como cigarros eletrónicos, não fazem alegações de que 
melhoram a saúde humana e não devem ser classificados como medicamentos. Essa 
classificação limitaria a sua disponibilidade no mercado, apesar de produtos do tabaco mais 
nocivos se manterem de acesso livre.

Alteração 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

1. Os produtos que contêm nicotina apenas 
podem ser colocados no mercado se forem 
autorizados ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE:

Or. pl

Alteração 415
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os seguintes produtos que contêm 
nicotina apenas podem ser colocados no 
mercado se forem autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

1. Os produtos que contêm nicotina apenas 
podem ser colocados no mercado se forem 
autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE:

(Em caso de aprovação, os n.os 2 a 5 do 
presente artigo devem ser considerados 
suprimidos.)

Or. en

Justificação

A única justificação para permitir a comercialização de produtos que contêm nicotina (PCN) 
é para fins de abandono do tabagismo. É muito difícil avaliar o fornecimento de nicotina dos 
PCN. Uma utilização intensiva destes produtos com um nível reduzido de nicotina pode 
continuar a conduzir a um consumo significativo da mesma. Por conseguinte, é adequado 
submeter todos os PCN a legislação no domínio farmacêutico. Isso assegurará a qualidade, 
segurança e eficácia dos PCN, bem como condições equitativas para todos os produtos que 
contêm nicotina.

Alteração 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. pl

Alteração 417
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. en

Alteração 418
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos com um nível de nicotina 
superior a 2 mg por unidade, ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência da proposta dos mesmos autores de submeter todos os 
PCN à legislação no domínio farmacêutico.

Alteração 419
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência da proposta dos mesmos autores de submeter todos os 
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PCN à legislação no domínio farmacêutico.

Alteração 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. pl

Alteração 421
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

Suprimido

Or. en

Alteração 422
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 4 mg por ml, ou

b) Produtos com uma concentração de 
nicotina superior a 24 mg por ml, ou

Or. de
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Justificação

Ao passarem dos cigarros normais para os chamados cigarros eletrónicos, os fumadores 
necessitam inicialmente de 24 mg/l. A proposta da Comissão iria, portanto, provocar 
novamente o aumento do número de fumadores.

Alteração 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. pl

Alteração 424
Konrad Szymański

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. en

Alteração 425
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos cuja utilização prevista 
resulte num pico máximo da 
concentração plasmática superior, em 
média, a 4 ng de nicotina por ml.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência da proposta dos mesmos autores de submeter todos os 
PCN à legislação no domínio farmacêutico.

Alteração 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
introduzir a proibição do consumo de 
produtos que contêm nicotina em locais 
públicos.

Or. pl

Alteração 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
introduzir uma idade mínima para a 
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aquisição de produtos que contêm 
nicotina.

Or. pl

Justificação

De acordo com a finalidade da presente diretiva, é necessário introduzir uma idade mínima 
legal para a aquisição de produtos que contêm tabaco e nicotina.

Alteração 428
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 

Suprimido
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concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Alteração 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Suprimido

Or. pl

Alteração 431
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 22.º, para atualizar as quantidades 
de nicotina definidas no n.º 1, tendo em 
conta a evolução científica e as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas a produtos que contêm 
nicotina ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE.

Suprimido
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Or. nl

Alteração 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada embalagem individual e cada 
embalagem exterior de produtos que 
contêm nicotina abaixo dos limiares 
definidos no n.º 1 devem ostentar a 
seguinte advertência de saúde:

Suprimido

Este produto contém nicotina e pode 
prejudicar a sua saúde.

Or. pl

Alteração 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pl

Alteração 434
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl
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Alteração 436
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 437
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 438
Konrad Szymański
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Comissão deve, até 1 de janeiro 
de 2017, efetuar um estudo sobre os 
produtos que contêm nicotina, em 
consulta com as partes interessadas 
pertinentes e os Estados-Membros. Esse 
estudo deve incluir uma avaliação de 
segurança abrangente, uma avaliação de 
riscos e uma análise de custos-benefícios, 
e apresentar várias opções legislativas 
potenciais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 439
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Produtos que contêm nicotina

Os produtos que contêm nicotina apenas 
podem ser colocados no mercado se forem 
autorizados ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. en



AM\936769PT.doc 89/113 PE510.829v01-00

PT

Alteração 440
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 441
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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



PE510.829v01-00 90/113 AM\936769PT.doc

PT

Alteração 442
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 443
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

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

Alteração 444
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 445
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 447
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

Or. en

Alteração 448
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 449
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

período indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir data da entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. de

Alteração 450
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 451
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Comissão por um período de cinco anos a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
data da entrada em vigor da presente 
diretiva]. A Comissão deve elaborar um 
relatório relativo à delegação de poderes o 
mais tardar seis meses antes do final do 
período de cinco anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
prazos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuser pelo menos três meses antes do 
final de cada prazo.

Or. ro

Alteração 452
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Alteração 453
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 454
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 456
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 457
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 458
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.os 3 e 4, 
no artigo 6.º, n.os 3, 9 e 10, no artigo 8.º, n.º 
4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 5, 
no artigo 11.º, n.º 3, no artigo 13.º, n.os 3 e 
4, no artigo 14.º, n.º 9, e no artigo 18.º, n.ºs

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

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

Or. fr

Alteração 459
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Alteração 460
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 461
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 462
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 463
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

não formularão objeções. O prazo pode ser 
prolongado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 465
Roger Helmer

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 466
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 467
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 468
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 469
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A permissão de muitas divergências aos Estados-Membros representaria uma grave violação 
do princípio de segurança jurídica. Além disso, o aspeto da saúde pública só se coloca em 
questão, quando se trata de uma proibição de fumar para o público em geral. O fabrico, 
conceção e distribuição de produtos do tabaco não interferem com a saúde pública.

Alteração 470
Niki Tzavela

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, um Estado-Membro pode 
manter disposições nacionais mais 
rigorosas, aplicáveis sem distinção a todos 
os produtos, em áreas abrangidas pela 
diretiva, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública. Um Estado-Membro 
pode também introduzir disposições mais 
rigorosas por motivos relacionados com a 
situação específica desse Estado-Membro 
e desde que as disposições sejam 
justificadas pela necessidade de proteger a 
saúde pública. Estas disposições nacionais 
devem ser notificadas à Comissão 
juntamente com os motivos que justificam 
a sua manutenção ou introdução. A 
Comissão deve, num prazo de seis meses a 

2. A presente diretiva não deve afetar o 
direito dos Estados-Membros de manter 
ou introduzir, em conformidade com o 
Tratado, regras mais exigentes 
relativamente ao fabrico, importação, 
venda e consumo de produtos do tabaco 
que considerem necessárias para proteger 
a saúde pública, desde que tais regras 
estejam de acordo com as disposições da
presente diretiva.
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contar da data de receção da notificação, 
aprovar ou rejeitar as disposições após ter 
verificado, tendo em conta o elevado nível 
de proteção da saúde alcançado pela 
presente diretiva, se as mesmas são ou não 
justificadas, necessárias e proporcionadas 
em relação ao seu objetivo e se constituem 
ou não uma forma de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada 
ao comércio entre Estados-Membros. Se a 
Comissão não adotar qualquer decisão 
neste prazo, as disposições nacionais são 
consideradas aprovadas.

Or. en

Alteração 471
Niki Tzavela

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 472
Ewald Stadler
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A parte final da frase é obsoleta, uma vez que a transposição da diretiva tem, de qualquer 
maneira, de ter lugar de acordo com as diretrizes do Tratado.

Alteração 473
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 474
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Cooperação e apoio ao Estados-Membros
A presente diretiva deve ser 
complementada pelo apoio da UE aos 
Sistemas Nacionais de Saúde dos 
Estados-Membros, garantindo o seu 
caráter público, universal e gratuito, os 
quais devem assegurar nos seus 
programas o acesso a consultas de 
cessação tabágica e respetivos 
tratamentos;

Or. pt

Alteração 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 476
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 477
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 478
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

É importante que os produtos que contêm nicotina tenham tempo suficiente para serem 
autorizados como produtos farmacêuticos, a fim de evitar um período de tempo em que esses 
produtos são completamente retirados do mercado.
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Alteração 479
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Estes produtos não devem ser regulamentados na presente diretiva.

Alteração 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Produtos que contêm nicotina;

Or. pl

Alteração 481
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem permitir que 
outros produtos do tabaco além de 
cigarros e tabaco de enrolar, que não 
estejam em conformidade com a presente 
diretiva, sejam colocados no mercado até 
[Serviço das Publicações, inserir data 
exata: entrada em vigor + 42 meses]:

Or. en

Alteração 483
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

A presente diretiva não entra em vigor.

Or. nl
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Alteração 484
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo -I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo -I 

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

Or. en

Justificação

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


