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Poprawka  1 

Alberto Cirio 

w imieniu grupy PPE 

Projekt rezolucji B8-0357/2015 

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

Strategia dotycząca alkoholu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. wzywa Komisję, aby niezwłocznie 

przedstawiła sprawozdanie, którego 

publikację przewidziano w rozporządzeniu 
(UE) nr 1169/2011 na grudzień 2014 r. i 

które powinno zawierać odpowiedź na 

pytanie, czy napoje alkoholowe mają być 

w przyszłości objęte wymogiem 

podawania informacji o składzie i 

informacji Ŝywieniowych; uwaŜa, Ŝe 
konsumenci powinni być informowani o 
składzie i wartościach odŜywczych; 

6. wzywa Komisję, aby niezwłocznie 

przedstawiła sprawozdanie, którego 

publikację przewidziano w rozporządzeniu 
(UE) nr 1169/2011 na grudzień 2014 r. i 

które powinno zawierać odpowiedź na 

pytanie, czy napoje alkoholowe mają być 

w przyszłości objęte wymogiem 

podawania informacji o składzie i 

informacji Ŝywieniowych, przy 
szczególnym uwzględnieniu wpływu na 
MŚP i produkcję lokalną; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Alberto Cirio 

w imieniu grupy PPE 

Projekt rezolucji B8-0357/2015 

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

Strategia dotycząca alkoholu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę na potrzebę jak 

najszybszego wyraźnego podawania na 

etykiecie przynajmniej zawartości kalorii 

w napojach alkoholowych oraz wzywa 

Komisję, by wystąpiła z odpowiednim 

wnioskiem ustawodawczym najpóźniej w 

2016 r.; 

8. zwraca uwagę na potrzebę jak 

najszybszego wyraźnego podawania na 

etykiecie przynajmniej zawartości kalorii 

w alkopopach oraz wzywa Komisję, by 

wystąpiła z trafną definicją alkopopów i 
odpowiednim wnioskiem ustawodawczym 

najpóźniej w 2016 r.; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Alberto Cirio 

w imieniu grupy PPE 

Projekt rezolucji B8-0357/2015 

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

Strategia dotycząca alkoholu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. zwraca uwagę na potrzebę 
wprowadzenia systemu oznaczania na 
poziomie europejskim, ostrzegającego 
kobiety w ciąŜy przed piciem alkoholu 

oraz wzywa Komisję, by wystąpiła z 

odpowiednim wnioskiem ustawodawczym 

najpóźniej w 2016 r.; 

14. zwraca uwagę na potrzebę 
przeprowadzenia kampanii informacyjnej 
na poziomie europejskim, ostrzegającej 
kobiety w ciąŜy przed piciem alkoholu 

oraz wzywa Komisję, by zbadała skutki 
systemu etykietowania w tej sprawie i 
wystąpiła z odpowiednim wnioskiem 

ustawodawczym najpóźniej w 2016 r., przy 
uwzględnieniu wyników tej analizy i 
zwłaszcza wpływu na MŚP; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Alberto Cirio 

w imieniu grupy PPE 

Projekt rezolucji B8-0357/2015 

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

Strategia dotycząca alkoholu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. wzywa Komisję, by nasiliła kampanie 
promujące „umiarkowanie w spoŜywaniu 
wina”, aby informować obywateli o 
odpowiedzialnym i inteligentnym piciu 
oraz wzmocnić rozpowszechnianie 
informacji na temat szczególnych cech 
wina, oznaczeń geograficznych, odmiany 
winogron, procesu produkcji i 
tradycyjnych sformułowań; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Alberto Cirio 

w imieniu grupy PPE 

Projekt rezolucji B8-0357/2015 

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

Strategia dotycząca alkoholu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, by rozpatrzyła 
wprowadzenie systemu oznaczania na 
poziomie europejskim przestrzegającego 
konsumentów o niebezpieczeństwach 

kierowania pojazdem pod wpływem 

alkoholu; 

17. wzywa Komisję, by rozpatrzyła 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej 
na poziomie europejskim przestrzegającej 
konsumentów o niebezpieczeństwach 

kierowania pojazdem pod wpływem 

alkoholu; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Alberto Cirio 

w imieniu grupy PPE 

Projekt rezolucji B8-0357/2015 

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

Strategia dotycząca alkoholu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, Ŝe publiczne pieniądze w 
Ŝadnym razie nie powinny być 

wykorzystywane do promowania 

spoŜywania alkoholu; 

27. podkreśla, Ŝe publiczne pieniądze nie 

powinny być wykorzystywane do 

promowania spoŜywania alkoholu, z 
zastrzeŜeniem obowiązujących przepisów 
o promowaniu produktów rolnych; 

Or. en 
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Alberto Cirio 
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PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia dotycząca alkoholu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do oceny obecnego 

ustawodawstwa europejskiego w związku z 

potrzebą udoskonalenia informacji 

udzielanych konsumentom o alkoholu, tak 

aby dopilnować, by konsumenci znali 

zawartość alkoholu i ilość kalorii w 
napojach alkoholowych, jednak bez 

wprowadzania barier na jednolitym rynku; 
podkreśla znaczenie jasnych, zwięzłych i 

skutecznych informacji na temat skutków 

spoŜywania alkoholu i zagroŜeń dla 

zdrowia; zwraca się do Komisji o 

rozwaŜenie przyjęcia na szczeblu UE 
etykiety opatrzonej ostrzeŜeniem 
skierowanym do konsumentów o 

zagroŜeniach związanych z naduŜywaniem 

napojów o duŜej zawartości alkoholu przez 

kobiety w ciąŜy oraz przez kierowców; 

41. wzywa Komisję do oceny obecnego 

ustawodawstwa europejskiego w związku z 

potrzebą udoskonalenia informacji 

udzielanych konsumentom o alkoholu, tak 

aby dopilnować, by konsumenci znali 

zawartość alkoholu i ilość kalorii w 
alkopopach, jednak bez wprowadzania 

barier na jednolitym rynku; podkreśla 

znaczenie jasnych, zwięzłych i 

skutecznych informacji na temat skutków 

spoŜywania alkoholu i zagroŜeń dla 

zdrowia; zwraca się do Komisji o 

rozwaŜenie przeprowadzenia na szczeblu 

UE kampanii informacyjnej ostrzegającej 
konsumentów o zagroŜeniach związanych 

z naduŜywaniem napojów o duŜej 

zawartości alkoholu przez kobiety w ciąŜy 

oraz przez kierowców; 

Or. en 


