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Amendamentul 1 

Alberto Cirio 

în numele Grupului PPE 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. îndeamnă Comisia să prezinte imediat 

raportul prevăzut pentru luna decembrie 
2014 în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, 

evaluând dacă pe viitor băuturilor alcoolice 
ar trebui să li se aplice cerința de a prezenta 
informații despre ingredientele și valorile 

nutritive; consideră că ar fi necesară 
informarea consumatorilor cu privire la 
ingrediente și la valorile nutritive; 

6. îndeamnă Comisia să prezinte imediat 

raportul prevăzut pentru luna decembrie 
2014 în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, 

evaluând dacă pe viitor băuturilor alcoolice 
ar trebui să li se aplice cerința de a prezenta 
informații despre ingredientele și valorile 

nutritive, ținând seama, în special, de 
impactul asupra IMM-urilor și asupra 
producției artizanale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Amendamentul 2 

Alberto Cirio 

în numele Grupului PPE 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază necesitatea indicării cu 
claritate și în cel mai scurt timp pe etichete 
cel puțin a conținutului caloric al băuturilor 

alcoolice și îndeamnă Comisia să prezinte 
o propunere legislativă în acest sens cel 
târziu în 2016; 

8. subliniază necesitatea indicării cu 
claritate și în cel mai scurt timp pe etichete 
cel puțin a conținutului caloric al băuturilor 

alcoolice de tip „alcopop” și îndeamnă 
Comisia să prezinte o definiție pertinentă 
a băuturilor alcoolice de tip „alcopop” și 
o propunere legislativă în acest sens cel 
târziu în 2016; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Amendamentul 3 

Alberto Cirio 

în numele Grupului PPE 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază necesitatea unei etichetări, 
la nivelul întregii Uniuni, care să avertizeze 
femeile însărcinate să nu consume alcool și 

invită Comisia să prezinte o propunere 
legislativă în acest sens cel târziu în 2016; 

14. subliniază necesitatea unei campanii de 
informare la nivelul întregii Uniuni, care 
să avertizeze femeile însărcinate să nu 

consume alcool și invită Comisia să 
examineze efectele etichetării asupra 
acestui aspect și să prezinte o propunere 
legislativă în acest sens cel târziu în 2016, 
având în vedere rezultatele acestei analize 
și, în special, efectele asupra IMM-urilor; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Amendamentul 4 

Alberto Cirio 

în numele Grupului PPE 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. îndeamnă Comisia să consolideze 
campaniile „Wine in Moderation” în 
scopul de a educa consumatorii în ceea ce 
privește un consum responsabil și 
inteligent și de a intensifica difuzarea 
informațiilor privind caracteristicile 
specifice ale vinului, indicațiile 
geografice, soiurile de struguri, procesele 
de producție și mențiunile tradiționale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Amendamentul 5 

Alberto Cirio 

în numele Grupului PPE 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să aibă în vedere 
introducerea, în întreaga Uniune, a unei 
etichetări care să avertizeze consumatorii 
cu privire la pericolele asociate condusului 
sub influența alcoolului; 

17. invită Comisia să aibă în vedere o 
campanie de informare la nivelul întregii 
Uniuni, care să avertizeze consumatorii cu 
privire la pericolele asociate condusului 
sub influența alcoolului; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Amendamentul 6 

Alberto Cirio 

în numele Grupului PPE 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că banii publici nu ar trebui 
utilizați niciodată pentru a promova 
consumul de alcool; 

27. subliniază că banii publici nu ar trebui 
utilizați pentru a promova consumul de 
alcool, fără a aduce atingere legislației 
existente privind promovarea produselor 
agricole; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Amendamentul 7 

Alberto Cirio 

în numele Grupului PPE 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. solicită Comisiei să analizeze legislația 
europeană existentă în ceea ce privește 
nevoia de a îmbunătăți informarea 

consumatorilor cu privire la alcool, 
asigurându-se că aceștia sunt conștienți de 
conținutul de alcool și valoarea energetică, 

fără a impune bariere pe piața unică; 
subliniază importanța unor informații clare, 

concise și eficiente cu privire la efectele 
consumului de alcool și la riscurile asupra 
sănătății; invită Comisia să aibă în vedere 
adoptarea la nivel european a unei 
etichete care să conțină avertizări pentru 
consumatori cu privire la pericolele legate 
de abuzul de băuturi cu un conținut mare 
de alcool în timpul sarcinii și la volan; 

41. solicită Comisiei să analizeze legislația 
europeană existentă în ceea ce privește 
nevoia de a îmbunătăți informarea 

consumatorilor cu privire la alcool, 
asigurându-se că aceștia sunt conștienți de 
conținutul de alcool și valoarea energetică 
a băuturilor alcoolice de tip „alcopop”, 
fără a impune bariere pe piața unică; 
subliniază importanța unor informații clare, 
concise și eficiente cu privire la efectele 
consumului de alcool și la riscurile asupra 

sănătății; invită Comisia să aibă în vedere 
adoptarea unei campanii de informare la 
nivelul întregii Uniuni care să conțină 
avertizări pentru consumatori cu privire la 
pericolele legate de abuzul de băuturi cu un 

conținut mare de alcool în timpul sarcinii și 
la volan; 

Or. en 


