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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

27.4.2015 B8-0357/1 

Τροπολογία  1 

Alberto Cirio 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Motion for a resolution B8-0357/2015 

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

σχετικά µε τη στρατηγική για το αλκοόλ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 

συντάξει αµέσως την έκθεση που σύµφωνα 

µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 

έπρεπε να είχε κατατεθεί µέχρι τον 

∆εκέµβριο του 2014 και θα αξιολογεί κατά 

πόσο πρέπει να θεσπιστεί στο µέλλον η 

υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα 

συστατικά και την περιεκτικότητα των 

αλκοολούχων ποτών σε θρεπτικές ουσίες· 

θεωρεί ότι οι καταναλωτές πρέπει να 

ενηµερώνονται για τα συστατικά και την 

περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες· 

6. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 

συντάξει αµέσως την έκθεση που σύµφωνα 

µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 

έπρεπε να είχε κατατεθεί µέχρι τον 

∆εκέµβριο του 2014 και θα αξιολογεί κατά 

πόσο πρέπει να θεσπιστεί στο µέλλον η 

υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα 

συστατικά και την περιεκτικότητα των 

αλκοολούχων ποτών σε θρεπτικές ουσίες, 

λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον 

αντίκτυπο επί των ΜΜΕ και της 

βιοτεχνικής παραγωγής· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Τροπολογία  2 

Alberto Cirio 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0357/2015 

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

σχετικά µε τη στρατηγική για το αλκοόλ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. τονίζει την ανάγκη να υλοποιηθεί το 

συντοµότερο δυνατό η σαφής επισήµανση 

τουλάχιστον του θερµιδικού περιεχοµένου 

των αλκοολούχων ποτών και καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει την αντίστοιχη 

νοµοθετική πρόταση το αργότερο εντός 

του 2016· 

8. τονίζει την ανάγκη να υλοποιηθεί το 

συντοµότερο δυνατό η σαφής επισήµανση 

τουλάχιστον του θερµιδικού περιεχοµένου 

των αλκοπόπ (χαµηλόβαθµων 

αλκοολούχων αναψυκτικών) και καλεί την 

Επιτροπή να διατυπώσει σχετικό ορισµό 

των αλκοπόπ και να υποβάλει την 

αντίστοιχη νοµοθετική πρόταση το 

αργότερο εντός του 2016· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Τροπολογία  3 

Alberto Cirio 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0357/2015 

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

σχετικά µε τη στρατηγική για το αλκοόλ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης 

συστήµατος επισήµανσης σε ολόκληρη 

την ΕΕ, το οποίο θα προειδοποιεί τις 

εγκύους να µην καταναλώνουν αλκοόλ, 

και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την 

αντίστοιχη νοµοθετική πρόταση το 

αργότερο εντός του 2016· 

14. τονίζει την ανάγκη ενηµερωτικής 

εκστρατείας σε ολόκληρη την ΕΕ, το 

οποίο θα προειδοποιεί τις εγκύους να µην 

καταναλώνουν αλκοόλ, και καλεί την 

Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που 

θα έχει επ’ αυτού η επισήµανση και να 

υποβάλει αντίστοιχη νοµοθετική πρόταση 

το αργότερο εντός του 2016, λαµβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσµατα αυτής της 

ανάλυσης και ιδίως τον αντίκτυπό της επί 

των ΜΜΕ· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Τροπολογία  4 

Alberto Cirio 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0357/2015 

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

σχετικά µε τη στρατηγική για το αλκοόλ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  16a. προτρέπει την Επιτροπή να 

ενισχύσει τις εκστρατείες «Κρασί µε 

Μέτρο», για να εκπαιδεύσει τους 

καταναλωτές στην υπεύθυνη και έξυπνη 

κατανάλωση και να προωθήσει την 

ενηµέρωση σχετικά µε τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του κρασιού, τις 

γεωγραφικές ενδείξεις, τις ποικιλίες 

σταφυλιού, τις παραγωγικές διαδικασίες 

και τις παραδοσιακές αναφορές· 

Or. en 



 

AM\1059315EL.doc  PE555.115v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0357/5 

Τροπολογία  5 

Alberto Cirio 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0357/2015 

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

σχετικά µε τη στρατηγική για το αλκοόλ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόµενο θέσπισης συστήµατος 

επισήµανσης σε ολόκληρη την ΕΕ, το 

οποίο θα προειδοποιεί τους καταναλωτές 

σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχει η 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ· 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόµενο ενηµερωτικής εκστρατείας σε 

ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα προειδοποιεί 

τους καταναλωτές σχετικά µε τους 

κινδύνους που ενέχει η οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Τροπολογία  6 

Alberto Cirio 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0357/2015 

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

σχετικά µε τη στρατηγική για το αλκοόλ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

27. τονίζει ότι οι δηµόσιοι πόροι δεν θα 

πρέπει ποτέ να διατίθενται για την 

προώθηση της κατανάλωσης αλκοόλ· 

27. τονίζει ότι οι δηµόσιοι πόροι δεν θα 

πρέπει να διατίθενται για την προώθηση 

της κατανάλωσης αλκοόλ, µε την 

επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας για 

την προώθηση των αγροτικών 

προϊόντων· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Τροπολογία  7 

Alberto Cirio 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0357/2015 

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

σχετικά µε τη στρατηγική για το αλκοόλ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

41. καλεί την Επιτροπή να εκτιµήσει την 

υπάρχουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε 

σχέση µε την ανάγκη να βελτιωθεί η 

ενηµέρωση των καταναλωτών για το 

αλκοόλ, διασφαλίζοντας ότι οι 

καταναλωτές έχουν γνώση της 

περιεκτικότητας σε αλκοόλ και θερµίδες, 

χωρίς να επιβάλει φραγµούς στην ενιαία 

αγορά· τονίζει την σηµασία µιας σαφούς, 

ακριβούς και αποτελεσµατικής 

πληροφόρησης σχετικά µε τις επιπτώσεις 

της κατανάλωσης αλκοόλ και τους 

κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία· 

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόµενο έγκρισης σήµατος σε επίπεδο 

ΕΕ, το οποίο θα προειδοποιεί τους 

καταναλωτές για τους κίνδυνους της 

κατάχρησης ποτών µε µεγάλη 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης ή κατά την 

οδήγηση· 

41. καλεί την Επιτροπή να εκτιµήσει την 

υπάρχουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε 

σχέση µε την ανάγκη να βελτιωθεί η 

ενηµέρωση των καταναλωτών για το 

αλκοόλ, διασφαλίζοντας ότι οι 

καταναλωτές έχουν γνώση της 

περιεκτικότητας των αλκοπόπ 

(χαµηλόβαθµων αλκοολούχων 

αναψυκτικών) σε αλκοόλ και θερµίδες, 

χωρίς να επιβάλει φραγµούς στην ενιαία 

αγορά· τονίζει την σηµασία µιας σαφούς, 

ακριβούς και αποτελεσµατικής 

πληροφόρησης σχετικά µε τις επιπτώσεις 

της κατανάλωσης αλκοόλ και τους 

κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία· 

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόµενο ενηµερωτικής εκστρατείας σε 

επίπεδο ΕΕ, η οποία θα προειδοποιεί τους 

καταναλωτές για τους κίνδυνους της 

κατάχρησης ποτών µε µεγάλη 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης ή κατά την 

οδήγηση· 

Or. en 

 

 


