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27.4.2015 B8-0357/1 

Predlog spremembe  1 

Alberto Cirio 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi 

poročilo z oceno, ali bi se morala v 

prihodnosti za alkoholne pijače uporabljati 

zahteva v zvezi z zagotavljanjem 

informacij o sestavinah in o hranilni 

vrednosti, ki bi ga morala v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1169/2011 pripraviti do 

decembra 2014; meni, da bi potrošniki 

morali biti obveščeni o sestavinah in 

hranilni vrednosti; 

6. poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi 

poročilo z oceno, ali bi se morala v 

prihodnosti za alkoholne pijače uporabljati 

zahteva v zvezi z zagotavljanjem 

informacij o sestavinah in o hranilni 

vrednosti, ki bi ga morala v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1169/2011 pripraviti do 

decembra 2014, pri tem pa naj bo zlasti 

pozorna na vpliv na MSP in obrtno 

proizvodnjo; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.4.2015 B8-0357/2 

Predlog spremembe  2 

Alberto Cirio 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je treba čim prej jasno 

označiti vsaj kalorično vrednost 

alkoholnih pijač, in poziva Komisijo, naj 

predloži ustrezen zakonodajni predlog 

najpozneje v letu 2016; 

8. poudarja, da je treba čim prej jasno 

označiti vsaj kalorično vrednost tako 

imenovanih pijač alkopop, in poziva 

Komisijo, naj primerno opredeli pijače 

alkopop in predloži ustrezen zakonodajni 

predlog najpozneje v letu 2016; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Predlog spremembe  3 

Alberto Cirio 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poudarja, da je treba v vsej EU uvesti 

oznake, ki opozarjajo nosečnice, naj ne 

uživajo alkohola, in poziva Komisijo, naj 

predloži ustrezen zakonodajni predlog 

najpozneje v letu 2016; 

14. poudarja, da je treba v vsej EU uvesti 

kampanjo obveščanja, v okviru katere bi 

nosečnice opozarjali, naj ne uživajo 

alkohola, ter poziva Komisijo, naj preuči 

učinek označevanja v ta namen in 

predloži ustrezen zakonodajni predlog 

najpozneje v letu 2016, pri tem pa naj 

upošteva ugotovitve svoje analize in zlasti 

vpliv na MSP; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Predlog spremembe  4 

Alberto Cirio 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. odločno poziva Komisijo, naj okrepi 

kampanje za spodbujanje zmernosti pri 

uživanju vina („Wine in Moderation“), s 

katerimi bi izobrazili potrošnike o 

odgovornem in razumnem uživanju 

alkohola, ter naj izboljša razširjanje 

informacij o posebnih značilnostih vina, 

geografskih označbah, sortah grozdja, 

proizvodnih postopkih in tradicionalnih 

navedbah; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Predlog spremembe  5 

Alberto Cirio 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o 

označevanju v celotni EU za opozarjanje 

potrošnikov o nevarnosti vožnje pod 

vplivom alkohola; 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi 

kampanje obveščanja v celotni EU za 

opozarjanje potrošnikov o nevarnosti 

vožnje pod vplivom alkohola; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Predlog spremembe  6 

Alberto Cirio 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da nikoli ne bi smeli 

uporabljati javnih sredstev za spodbujanje 

uživanja alkohola; 

27. poudarja, da ne bi smeli uporabljati 

javnih sredstev za spodbujanje uživanja 

alkohola, brez poseganja v obstoječo 

zakonodajo o promociji kmetijskih 

proizvodov; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.4.2015 B8-0357/7 

Predlog spremembe  7 

Alberto Cirio 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. poziva Komisijo, naj oceni, kako se v 

obstoječi evropski zakonodaji odraža 

potreba po boljši obveščenosti potrošnikov 

o alkoholu, ter naj zagotovi, da bodo 

potrošniki obveščeni o vsebnosti alkohola 

in kalorij, pri čemer naj ne uvaja ovir za 

enotni trg; poudarja, da je pomembno 

zagotoviti jasne, zgoščene in koristne 

informacije o posledicah uživanja alkohola 

in tveganju za zdravje; poziva Komisijo, 

naj razmisli o sprejetju označbe na ravni 

EU, ki bi vsebovala opozorilo za 

potrošnike glede nevarnosti, povezanih z 

zlorabo žganih pijač v nosečnosti in pri 

vožnji; 

41. poziva Komisijo, naj oceni, kako se v 

obstoječi evropski zakonodaji odraža 

potreba po boljši obveščenosti potrošnikov 

o alkoholu, ter naj zagotovi, da bodo 

potrošniki obveščeni o vsebnosti alkohola 

in kalorij v pijačah alkopop, pri čemer naj 

ne uvaja ovir za enotni trg; poudarja, da je 

pomembno zagotoviti jasne, zgoščene in 

koristne informacije o posledicah uživanja 

alkohola in tveganju za zdravje; poziva 

Komisijo, naj razmisli o uvedbi kampanje 

obveščanja na ravni EU, v okviru katere bi 

potrošnike opozarjali glede nevarnosti, 

povezanih z zlorabo žganih pijač v 

nosečnosti in pri vožnji; 

Or. en 

 

 


