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Forslag til beslutning B8-0357/2015 

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

Alkoholstrategi 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til straks at udarbejde den rapport, der i 

henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 

krævedes udarbejdet senest i december 

2014, om, hvorvidt alkoholholdige 

drikkevarer i fremtiden bør være omfattet 

af kravet om angivelse af oplysninger om 

ingredienser og næringsstoffer; mener, at 

forbrugerne bør være informerede om 

ingredienser og næringsindhold; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til straks at udarbejde den rapport, der i 

henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 

krævedes udarbejdet senest i december 

2014, om, hvorvidt alkoholholdige 

drikkevarer i fremtiden bør være omfattet 

af kravet om angivelse af oplysninger om 

ingredienser og næringsstoffer, og samtidig 

især at tage hensyn til indvirkningen på 

SMV'er og på håndværksmæssig 

fremstilling; 

Or. en 
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Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger behovet for, at man som 

minimum klart angiver kalorieindholdet i 

alkoholholdige drikkevarer på etiketten 

snarest muligt, og opfordrer Kommissionen 

til at fremlægge et forslag til retsakt om 

dette senest i 2016; 

8. understreger behovet for, at man som 

minimum klart angiver kalorieindholdet 

alkoholsodavand på etiketten snarest 

muligt, og opfordrer Kommissionen til at 

fremlægge en relevant definition af 

alkoholsodavand og et forslag til retsakt 

om dette senest i 2016; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. understreger behovet for en EU-

dækkende mærkning, hvor man advarer 

gravide kvinder mod at indtage alkohol, og 

opfordrer Kommissionen til at fremlægge 

et forslag til retsakt om dette senest i 2016; 

14. understreger behovet for en EU-

dækkende oplysningskampagne, hvor man 

advarer gravide kvinder mod at indtage 

alkohol, og opfordrer Kommissionen til 

undersøge virkningen af mærkning med 

en sådan advarsel og at fremlægge et 

forslag til retsakt om dette senest i 2016, 

hvor der tages hensyn til resultaterne af 

denne analyse og især til indvirkningen 

på SMV'er; 

Or. en 
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Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. opfordrer Kommissionen til at styrke 

"Wine in Moderation"-kampagnerne for 

at informere forbrugerne om et ansvarligt 

og intelligent forbrug og for at styrke 

formidlingen af oplysninger om de 

særlige kendetegn ved vin, geografiske 

betegnelser, forskellige druesorter, 

produktionsprocesser og traditionelle 

betegnelser; 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at overveje 

en EU-dækkende mærkning, der advarer 

forbrugerne mod farerne ved spirituskørsel; 

17. opfordrer Kommissionen til at overveje 

en EU-dækkende oplysningskampagne, 

der advarer forbrugerne mod farerne ved 

spirituskørsel; 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger, at offentlige midler aldrig 

må bruges til at fremme forbruget af 

alkohol; 

27. understreger, at offentlige midler ikke 

må bruges til at fremme forbruget af 

alkohol, jf. dog den eksisterende 

lovgivning om fremme af 

landbrugsprodukter; 

Or. en 
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Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. opfordrer Kommissionen til at vurdere 

den eksisterende EU-lovgivning med 

hensyn til behovet for at forbedre 

forbrugeroplysningen om alkohol og sikre, 

at forbrugere får kendskab til alkohol- og 

kalorieindholdet, uden at indføre 

hindringer for det indre marked; 

understreger vigtigheden af kort, klar og 

effektiv oplysning om virkningerne af 

alkoholforbrug og sundhedsfarer i 

forbindelse hermed; opfordrer 

Kommissionen til at overveje at indføre en 

EU-dækkende mærkning, der indeholder 

en advarsel til forbrugerne om farerne ved 

at misbruge stærke alkoholholdige drikke 

under graviditet og i forbindelse med 

kørsel; 

41. opfordrer Kommissionen til at vurdere 

den eksisterende EU-lovgivning med 

hensyn til behovet for at forbedre 

forbrugeroplysningen om alkohol og sikre, 

at forbrugere får kendskab til alkohol- og 

kalorieindholdet i alkoholsodavand, uden 

at indføre hindringer for det indre marked; 

understreger vigtigheden af kort, klar og 

effektiv oplysning om virkningerne af 

alkoholforbrug og sundhedsfarer i 

forbindelse hermed; opfordrer 

Kommissionen til at overveje at indføre en 

EU-dækkende oplysningskampagne, der 

advarer forbrugerne om farerne ved at 

misbruge stærke alkoholholdige drikke 

under graviditet og i forbindelse med 

kørsel; 

Or. en 

 

 


