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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.4.2015 B8-0357/1 

Grozījums Nr.  1 

Alberto Cirio 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
par stratēăiju alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. mudina Komisiju nekavējoties izstrādāt 
ziĦojumu, ko Regulā (ES) 
Nr. 1169/2011 bija prasīts iesniegt līdz 
2014. gada decembrim, un izvērtēt to, vai 
turpmāk uz alkoholiskajiem dzērieniem 
būtu jāattiecina prasība sniegt informāciju 
par sastāvdaĜām un uzturvērtību; uzskata, 
ka patērētājiem vajadzētu saĦemt 
informāciju par sastāvdaĜām un 
uzturvērtību; 

6. mudina Komisiju nekavējoties izstrādāt 
ziĦojumu, ko Regulā (ES) 
Nr. 1169/2011 bija prasīts iesniegt līdz 
2014. gada decembrim, un izvērtēt to, vai 
turpmāk uz alkoholiskajiem dzērieniem 
būtu jāattiecina prasība sniegt informāciju 
par sastāvdaĜām un uzturvērtību, 
vienlaikus Ħemot vērā ietekmi jo īpaši uz 
MVU un amatniecisko ražošanu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0357/2 

Grozījums Nr.  2 

Alberto Cirio 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
par stratēăiju alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka pēc iespējas drīzāk uz 
alkoholisko dzērienu etiėetes precīzi 
jānorāda vismaz kaloriju daudzums, un 
aicina Komisiju ne vēlāk kā 2016. gadā 
nākt klajā ar atbilstošu likumdošanas 
priekšlikumu; 

8. uzsver, ka pēc iespējas drīzāk uz gāzēto 
alkoholisko kokteiĜu etiėetes precīzi 
jānorāda vismaz kaloriju daudzums, un 
aicina Komisiju ne vēlāk kā 2016. gadā 
nākt klajā ar atbilstošu gāzēto alkoholisko 
kokteiĜu definīciju un atbilstošu 
likumdošanas priekšlikumu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0357/3 

Grozījums Nr.  3 

Alberto Cirio 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
par stratēăiju alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzsver nepieciešamību ES mērogā 
ieviest etiėetes ar brīdinājumu grūtniecēm 
nelietot alkoholu un aicina Komisiju ne 
vēlāk kā 2016. gadā nākt klajā ar atbilstošu 
likumdošanas priekšlikumu; 

14. uzsver nepieciešamību īstenot ES 
mēroga informācijas kampaĦu, brīdinot 
grūtnieces nelietot alkoholu, un aicina 
Komisiju izvērtēt to, kāda ietekme būtu 
šādam marėējumam, kā arī ne vēlāk kā 
2016. gadā nākt klajā ar atbilstošu 
likumdošanas priekšlikumu, Ħemot vērā šīs 
analīzes rezultātus un jo īpaši ietekmi uz 
MVU; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Grozījums Nr.  4 

Alberto Cirio 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
par stratēăiju alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.a mudina Komisiju stiprināt mērenas 
vīna dzeršanas kampaĦas, lai izglītotu 
patērētājus par atbildīgu un saprātīgu 
patēriĦu un veicinātu informācijas apriti 
par vīna īpatnībām, ăeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, vīnogu šėirnēm, 
ražošanas procesiem un vīna dzeršanas 
tradīcijām; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Grozījums Nr.  5 

Alberto Cirio 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
par stratēăiju alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest 
ES mēroga etiėetes ar brīdinājumu par 
briesmām, kas saistītas ar transportlīdzekĜa 
vadīšanu alkohola reibumā; 

17. aicina Komisiju apsvērt iespēju īstenot 
ES mēroga informācijas kampaĦu ar 
brīdinājumu par briesmām, kas saistītas ar 
transportlīdzekĜa vadīšanu alkohola 
reibumā; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Grozījums Nr.  6 

Alberto Cirio 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
par stratēăiju alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver, ka sabiedriskos līdzekĜus 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai 
veicinātu alkohola lietošanu; 

27. uzsver, ka sabiedriskos līdzekĜus 
nedrīkstētu izmantot, lai veicinātu alkohola 
lietošanu, taču vienlaikus jāĦem vērā 
spēkā esošie tiesību akti par 
lauksaimniecības produktu veicināšanas 
pasākumiem; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Grozījums Nr.  7 

Alberto Cirio 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
par stratēăiju alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. aicina Komisiju izvērtēt spēkā esošos 
Eiropas tiesību aktus attiecībā uz 
nepieciešamību uzlabot patērētāju 
informēšanu par alkoholu, nodrošinot, ka 
patērētāji ir informēti par alkohola saturu 
un kaloriju daudzumu, vienlaikus neradot 
šėēršĜus vienotajam tirgum; uzsver, cik 
svarīga ir skaidra, lakoniska un efektīva 
informācija par alkohola patēriĦa ietekmi 
un tā radītajiem riskiem veselībai; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju ES mērogā 
ieviest etiėetes ar brīdinājumu patērētājiem 
par briesmām, kas saistītas ar stipro 
alkoholisko dzērienu pārmērīgu lietošanu 
grūtniecības laikā un saistībā ar 
transportlīdzekĜa vadīšanu; 

41. aicina Komisiju izvērtēt spēkā esošos 
Eiropas tiesību aktus attiecībā uz 
nepieciešamību uzlabot patērētāju 
informēšanu par alkoholu, nodrošinot, ka 
patērētāji ir informēti par alkohola saturu 
un kaloriju daudzumu gāzētajos 
alkoholiskajos kokteiĜos, vienlaikus 
neradot šėēršĜus vienotajam tirgum; uzsver, 
cik svarīga ir skaidra, lakoniska un efektīva 
informācija par alkohola patēriĦa ietekmi 
un tā radītajiem riskiem veselībai; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju īstenot ES 
mēroga informācijas kampaĦu ar 
brīdinājumu patērētājiem par briesmām, 
kas saistītas ar stipro alkoholisko dzērienu 
pārmērīgu lietošanu grūtniecības laikā un 
saistībā ar transportlīdzekĜa vadīšanu; 

Or. en 


