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27.4.2015 B8-0357/1 

Tarkistus  1 

Alberto Cirio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. vaatii, että komissio laatii välittömästi 

kertomuksen, joka asetuksen 

(EU) N:o 1169/2011 mukaan oli tehtävä 

joulukuuhun 2014 mennessä ja jossa 

arvioidaan, olisiko alkoholijuomiin 

sovellettava tulevaisuudessa ainesosien ja 

ravintoarvojen ilmoittamista koskevaa 

vaatimusta; katsoo, että kuluttajille olisi 

ilmoitettava ainesosista ja ravintoarvoista; 

6. vaatii, että komissio laatii välittömästi 

kertomuksen, joka asetuksen 

(EU) N:o 1169/2011 mukaan oli tehtävä 

joulukuuhun 2014 mennessä ja jossa 

arvioidaan, olisiko alkoholijuomiin 

sovellettava tulevaisuudessa ainesosien ja 

ravintoarvojen ilmoittamista koskevaa 

vaatimusta, ottaen samalla huomioon 

erityisesti vaikutukset pk-yrityksiin ja 

pienimuotoiseen tuotantoon; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Tarkistus  2 

Alberto Cirio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. painottaa, että ainakin alkoholijuomien 

kalorimäärä on merkittävä selvästi 

pakkauksiin mahdollisimman pian, ja 

kehottaa komissiota esittämään tätä 

koskevan lainsäädäntöehdotuksen 

viimeistään vuonna 2016; 

8. painottaa, että ainakin alkoholipitoisten 

juomasekoitusten kalorimäärä on 

merkittävä selvästi pakkauksiin 

mahdollisimman pian, ja kehottaa 

komissiota esittämään asiaankuuluvan 

määritelmän alkoholipitoisille 

juomasekoituksille ja sitä koskevan 

lainsäädäntöehdotuksen viimeistään 

vuonna 2016; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Tarkistus  3 

Alberto Cirio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. painottaa, että tarvitaan EU:n laajuisia 

merkintöjä, jotka varoittavat raskaana 

olevia naisia alkoholin käytöstä, ja 

kehottaa komissiota esittämään tätä 

koskevan lainsäädäntöehdotuksen 

viimeistään vuonna 2016; 

14. painottaa, että tarvitaan EU:n laajuinen 

tiedotuskampanja, jossa varoitetaan 

raskaana olevia naisia alkoholin käytöstä, 

ja kehottaa komissiota arvioimaan 

merkintöjen vaikutuksia tässä asiassa ja 

esittämään tätä koskevan 

lainsäädäntöehdotuksen viimeistään 

vuonna 2016 ottaen huomioon tämän 

arvioinnin tulokset ja erityisesti 

vaikutukset pk-yrityksiin; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Tarkistus  4 

Alberto Cirio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. kehottaa Euroopan komissiota 

vahvistamaan viinin kohtuukäyttöä 

edistäviä kampanjoita kuluttajien 

valistamiseksi vastuullisesta ja älykkäästä 

käytöstä ja tehostamaan tiedon 

levittämistä viinin erityisominaisuuksista, 

maantieteellisistä merkinnöistä, eri 

rypälelajeista, tuotantoprosessista ja 

perinteisistä merkinnöistä; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Tarkistus  5 

Alberto Cirio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan EU:n 

laajuisia merkintöjä, jotka varoittavat 

kuluttajia rattijuopumuksen vaaroista; 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan EU:n 

laajuista tiedotuskampanjaa, jolla 

varoitetaan kuluttajia rattijuopumuksen 

vaaroista; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Tarkistus  6 

Alberto Cirio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että julkisia varoja ei saisi 

koskaan käyttää alkoholin käytön 

edistämiseen; 

27. korostaa, että julkisia varoja ei pitäisi 

käyttää alkoholin käytön edistämiseen, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta nykyistä 

lainsäädäntöä maataloustuotteiden 

edistämiseksi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Tarkistus  7 

Alberto Cirio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. pyytää komissiota arvioimaan voimassa 

olevaa EU:n lainsäädäntöä alkoholia 

koskevan kuluttajavalistuksen 

parantamistarpeen osalta ja varmistamaan, 

että kuluttajat ovat tietoisia tuotteiden 

alkoholi- ja kalorisisällöstä, ilman että 

asetetaan esteitä sisämarkkinoille; 

painottaa alkoholin kulutuksen vaikutuksia 

ja terveysriskejä koskevan selkeän, 

täsmällisen ja tehokkaan tiedottamisen 

merkitystä; kehottaa komissiota pohtimaan 

sellaisen EU:n laajuisen merkinnän 

käyttöönottamista, jossa kuluttajia 

varoitetaan väkevien alkoholijuomien 

väärinkäytöstä raskauden ja ajamisen 

aikana; 

41. pyytää komissiota arvioimaan voimassa 

olevaa EU:n lainsäädäntöä alkoholia 

koskevan kuluttajavalistuksen 

parantamistarpeen osalta ja varmistamaan, 

että kuluttajat ovat tietoisia 

alkoholipitoisten juomasekoitusten 

alkoholi- ja kalorisisällöstä, ilman että 

asetetaan esteitä sisämarkkinoille; 

painottaa alkoholin kulutuksen vaikutuksia 

ja terveysriskejä koskevan selkeän, 

täsmällisen ja tehokkaan tiedottamisen 

merkitystä; kehottaa komissiota pohtimaan 

sellaisen EU:n laajuisen 

tiedotuskampanjan toteuttamista, jossa 

kuluttajia varoitetaan väkevien 

alkoholijuomien väärinkäytöstä raskauden 

ja ajamisen aikana; 

Or. en 

 

 


