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27.4.2015 B8-0357/1 

Alteração  1 

Alberto Cirio 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Exorta a Comissão a apresentar, sem 
demora, o relatório exigido no 
Regulamento (UE) n.º 1169/2014, cuja 
publicação devia ter ocorrido até dezembro 
de 2014, para avaliar se as bebidas 
alcoólicas devem, no futuro, ser abrangidas 
pelo requisito em matéria de fornecimento 
de informações referentes aos ingredientes 
e ao conteúdo nutricional; considera que 
os consumidores devem ser informados 

sobre os ingredientes e o conteúdo 

nutricional; 

6. Exorta a Comissão a apresentar, sem 
demora, o relatório exigido no 
Regulamento (UE) n.º 1169/2014, cuja 
publicação devia ter ocorrido até dezembro 
de 2014, para avaliar se as bebidas 
alcoólicas devem, no futuro, ser abrangidas 
pelo requisito em matéria de fornecimento 
de informações referentes aos ingredientes 
e ao conteúdo nutricional, considerando 
simultaneamente, em especial, o impacto 

nas PME e na produção artesanal; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Alteração  2 

Alberto Cirio 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Realça a necessidade de indicar 
nitidamente no rótulo, com a maior 
brevidade possível, pelo menos o teor 
calórico das bebidas alcoólicas e solicita à 
Comissão que apresente a proposta 
legislativa correspondente, o mais tardar 
até 2016; 

8. Realça a necessidade de indicar 
nitidamente no rótulo, com a maior 
brevidade possível, pelo menos o teor 
calórico dos «alcopops» e solicita à 
Comissão que apresente uma definição 
pertinente dos «alcopops» e uma proposta 
legislativa correspondente, o mais tardar 
até 2016; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Alteração  3 

Alberto Cirio 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Sublinha a necessidade de rotulagem à 
escala da UE que chame a atenção das 
mulheres grávidas para não consumirem 
álcool e solicita à Comissão que apresente 
a proposta legislativa correspondente, o 
mais tardar até 2016; 

14. Sublinha a necessidade de uma 
campanha de informação à escala da UE 
que chame a atenção das mulheres grávidas 
para não consumirem álcool e solicita à 
Comissão que analise os efeitos da 
rotulagem nesta questão e que apresente 
uma proposta legislativa correspondente, o 
mais tardar até 2016, tendo em conta os 
resultados desta análise e, em especial, os 

efeitos nas PME; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Alteração  4 

Alberto Cirio 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Exorta a Comissão a reforçar as 
campanhas de «consumo moderado de 

vinho», com o intuito de sensibilizar os 

consumidores para a importância do 

consumo responsável e inteligente e de 

reforçar a divulgação de informações 

sobre as características específicas do 

vinho, as indicações geográficas, a 

variedade da uva, os processos de 

produção e as referências habituais; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Alteração  5 

Alberto Cirio 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Exorta a Comissão a ponderar uma 
rotulagem à escala da UE que chame a 
atenção dos consumidores para os perigos 
de conduzir sob o efeito do álcool; 

17. Exorta a Comissão a ponderar uma 
campanha de informação à escala da UE 
que chame a atenção dos consumidores 
para os perigos de conduzir sob o efeito do 
álcool; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Alteração  6 

Alberto Cirio 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Salienta que os fundos públicos não 
devem, em caso algum, ser utilizados para 
promover o consumo de álcool; 

27. Salienta que os fundos públicos não 
devem ser utilizados para promover o 
consumo de álcool, sem prejuízo da 
legislação existente sobre promoção dos 

produtos agrícolas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Alteração  7 

Alberto Cirio 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 
Proposta de resolução Alteração 

41. Insta a Comissão a avaliar a legislação 
europeia em vigor no que respeita à 
necessidade de melhorar a informação do 
consumidor sobre o álcool, garantindo que 
os consumidores tenham conhecimento do 
teor alcoólico e calórico, sem criar 
barreiras ao Mercado Único; destaca a 
importância de informações claras, 
concisas e eficazes acerca dos efeitos do 
consumo de álcool e dos riscos para a 
saúde que lhes estão associados; insta a 
Comissão a ponderar a adoção de um 
rótulo a nível da UE, que alerte os 
consumidores para os perigos decorrentes 
do abuso de bebidas com elevado teor 
alcoólico durante a gravidez e aquando da 
condução de veículos; 

41. Insta a Comissão a avaliar a legislação 
europeia em vigor no que respeita à 
necessidade de melhorar a informação do 
consumidor sobre o álcool, garantindo que 
os consumidores tenham conhecimento do 
teor alcoólico e calórico dos «alcopops», 
sem criar barreiras ao Mercado Único; 
destaca a importância de informações 
claras, concisas e eficazes acerca dos 
efeitos do consumo de álcool e dos riscos 
para a saúde que lhes estão associados; 
insta a Comissão a ponderar a adoção de 
uma campanha de informação a nível da 
UE, que alerte os consumidores para os 
perigos decorrentes do abuso de bebidas 
com elevado teor alcoólico durante a 
gravidez e aquando da condução de 
veículos; 

Or. en 

 
 


