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27.4.2015 B8-0357/1 

Ändringsförslag  1 
Alberto Cirio 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, 
Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att omedelbart utarbeta den 

rapport som föreskrivs i förordning (EU) 

nr 1169/2011 senast i december 2014 och 

utvärdera om alkoholhaltiga drycker i 

framtiden bör omfattas av kravet att 

tillhandahålla information om ingredienser 

och näringsinnehåll. Parlamentet anser att 

konsumenter bör informeras om 

ingredienser och näringsinnehåll. 

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att omedelbart utarbeta den 

rapport som föreskrivs i förordning (EU) 

nr 1169/2011 senast i december 2014 och 

utvärdera om alkoholhaltiga drycker i 

framtiden bör omfattas av kravet att 

tillhandahålla information om ingredienser 

och näringsinnehåll, samtidigt som man i 

synnerhet tar hänsyn till effekterna på 

små och medelstora företag och på den 

hantverksmässiga produktionen. 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Ändringsförslag  2 
Alberto Cirio 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, 
Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar att 

åtminstone kaloriinnehållet i 

alkoholhaltiga drycker behöver anges på 

etiketter så snart som möjligt, och 

uppmanar kommissionen att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om detta senast 2016. 

8. Europaparlamentet betonar att 

åtminstone kaloriinnehållet i alkoläsk 

behöver anges på etiketter så snart som 

möjligt, och uppmanar kommissionen att ta 

fram en relevant definition av alkoläsk 

och att lägga fram ett lagstiftningsförslag 

om detta senast 2016. 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Ändringsförslag  3 
Alberto Cirio 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, 
Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 14 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet betonar behovet av 

EU-omfattande märkning som varnar 

gravida kvinnor för att dricka alkohol, och 

uppmanar kommissionen att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om detta senast 2016. 

14. Europaparlamentet betonar behovet av 

EU-omfattande informationskampanj som 

varnar gravida kvinnor för att dricka 

alkohol, och uppmanar kommissionen att 

granska effekterna av en märkning med 

en sådan varning samt lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om detta senast 2016, 

där man tar hänsyn till denna granskning 

och i synnerhet till effekterna på små och 

medelstora företag. 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Ändringsförslag  4 
Alberto Cirio 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, 
Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 16a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att satsa mer på 

kampanjerna för måttfull vinkonsumtion 

för att utbilda konsumenterna om 

ansvarsfull och intelligent konsumtion 

och för att öka spridningen av 

information om vinets speciella 

egenskaper, geografiska beteckningar, 

druvsorter, produktionsprocesser och 

traditionella uttryck. 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Ändringsförslag  5 
Alberto Cirio 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, 
Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga att införa en 

EU-märkning som uppmärksammar 

konsumenterna på riskerna med alkohol 

och körning. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga att genomföra 

en EU-övergripande 

informationskampanj som 

uppmärksammar konsumenterna på 

riskerna med alkohol och körning. 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Ändringsförslag  6 
Alberto Cirio 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, 
Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 27 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet betonar att 

offentliga medel aldrig får användas för att 

främja alkoholkonsumtion. 

27. Europaparlamentet betonar att 

offentliga medel inte får användas för att 

främja alkoholkonsumtion, men påpekar 

att detta inte påverkar den befintliga 

lagstiftningen om marknadsföring av 

jordbruksprodukter. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

27.4.2015 B8-0357/7 

Ändringsförslag  7 
Alberto Cirio 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, 
Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 41 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att göra en utvärdering av 

befintlig EU-lagstiftning avseende behovet 

av en förbättrad konsumentinformation om 

alkohol, som ska garantera att 

konsumenterna får veta alkohol- och 

kaloriinnehåll utan att det skapar hinder på 

den inre marknaden. Parlamentet 

framhåller betydelsen av tydlig, kortfattad 

och effektiv information om 

alkoholkonsumtionens effekter och 

hälsorisker. Kommissionen uppmanas att 

överväga att införa en EU-märkning som 

varnar konsumenterna för de faror som 

missbruk av spritdrycker medför under 

graviditet och i trafiken. 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att göra en utvärdering av 

befintlig EU-lagstiftning avseende behovet 

av en förbättrad konsumentinformation om 

alkohol, som ska garantera att 

konsumenterna får veta alkohol- och 

kaloriinnehåll i alkoläsk utan att det skapar 

hinder på den inre marknaden. Parlamentet 

framhåller betydelsen av tydlig, kortfattad 

och effektiv information om 

alkoholkonsumtionens effekter och 

hälsorisker. Kommissionen uppmanas att 

överväga att genomföra en EU-

övergripande informationskampanj som 

varnar konsumenterna för de faror som 

missbruk av spritdrycker medför under 

graviditet och i trafiken. 

Or. en 

 

 


