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27.4.2015 B8-0357/1 

Изменение  1 

Алберто Чирио 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. настоятелно призовава Комисията 

незабавно да представи доклада, който 

съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2014 

трябваше да бъде изготвен в срок до 

декември 2014 г., с оценка дали 

алкохолните напитки следва да 

подлежат в бъдеще на изискването за 

предоставяне на информация за 

съставките и хранителното съдържание; 

счита, че потребителите следва да 

бъдат информирани за съставките и 

хранителното съдържание; 

6. настоятелно призовава Комисията 

незабавно да представи доклада, който 

съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2014 

трябваше да бъде изготвен в срок до 

декември 2014 г., с оценка дали 

алкохолните напитки следва да 

подлежат в бъдеще на изискването за 

предоставяне на информация за 

съставките и хранителното съдържание, 

като разгледа по-специално 

въздействието върху МСП и 

занаятчийското производство; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Изменение  2 

Алберто Чирио 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава необходимостта от ясно 

обозначаване върху етикетите поне на 

калорийното съдържание на 

алкохолните напитки във възможно 

най-кратки срокове и призовава 

Комисията да представи съответно 

законодателно предложение най-късно 

през 2016 г.; 

8. подчертава необходимостта от ясно 

обозначаване върху етикетите поне на 

калорийното съдържание на 

напитките от типа „алкопоп“ във 

възможно най-кратки срокове и 

призовава Комисията да представи 

подходяща дефиниция на напитките 

от типа „алкопоп“ и съответно 

законодателно предложение най-късно 

през 2016 г.; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Изменение  3 

Алберто Чирио 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава необходимостта от 

установяване на валидно за целия ЕС 

етикетиране, в което бременните 

жени да се предупреждават да не 

консумират алкохол, и призовава 

Комисията да представи законодателно 

предложение за тази цел най-късно през 

2016 г.; 

14. подчертава необходимостта от 

информационна кампания в целия ЕС 

с цел бременните жени да бъдат 

предупредени да не консумират алкохол 

и призовава Комисията да проучи 

въздействието на включването на 

такава информация в етикетите и да 

представи законодателно предложение 

за тази цел най-късно през 2016 г.; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Изменение  4 

Алберто Чирио 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  16а. настоятелно призовава 

Комисията да засили кампаниите „за 

умерена консумация на вино“ с цел 

образоване на потребителите 

относно отговорната и 

интелигентна консумация, както и 

разпространението на информация за 

специфичните характеристики на 

виното, географските указания, 

сортовете грозде, производствените 

процеси и традиционните 

обозначения; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Изменение  5 

Алберто Чирио 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да разгледа 

възможността за въвеждане на валидно 

за целия ЕС етикетиране с цел 

предупреждаване на потребителите за 

опасностите от шофирането след 

употреба на алкохол; 

17. призовава Комисията да разгледа 

възможността за провеждане на 

информационни кампании в целия ЕС 

с цел предупреждаване на 

потребителите за опасностите от 

шофирането след употреба на алкохол; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Изменение  6 

Алберто Чирио 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава, че в никакъв случай не 

следва да бъдат използвани публични 

средства за насърчаване на 

консумацията на алкохол; 

27. подчертава, че не следва да бъдат 

използвани публични средства за 

насърчаване на консумацията на 

алкохол, без да се нарушава 

съществуващото законодателство за 

насърчаване на селскостопанските 

продукти; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Изменение  7 

Алберто Чирио 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. призовава Комисията да извърши 

оценка на съществуващото 

законодателство на ЕС по отношение на 

необходимостта от подобряване на 

информацията за потребителите 

относно алкохола, за да се гарантира, че 

потребителите са информирани за 

алкохолното и калорийното 

съдържание, без да се издигат пречки 

пред единния пазар; подчертава 

значението на наличието на ясна, кратка 

и полезна информация за въздействието 

на употребата на алкохол и рисковете, 

които представлява за здравето; 

призовава Комисията да разгледа 

възможността за приемане на етикет 

за целия ЕС, съдържащ 

предупреждение за потребителите 

относно опасностите от злоупотребата 

със силни алкохолни напитки по време 

на бременност или при шофиране; 

41. призовава Комисията да извърши 

оценка на съществуващото 

законодателство на ЕС по отношение на 

необходимостта от подобряване на 

информацията за потребителите 

относно алкохола, за да се гарантира, че 

потребителите са информирани за 

алкохолното и калорийното съдържание 

на напитките от типа „алкопоп“, без 

да се издигат пречки пред единния 

пазар; подчертава значението на 

наличието на ясна, кратка и полезна 

информация за въздействието на 

употребата на алкохол и рисковете, 

които представлява за здравето; 

призовава Комисията да разгледа 

възможността за провеждане на 

информационна кампания в целия ЕС 

с цел предупреждение на потребителите 

относно опасностите от злоупотребата 

със силни алкохолни напитки по време 

на бременност или при шофиране; 

Or. en 

 

 


