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27.4.2015 B8-2015/1 

Amendement  1 

Alberto Cirio 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-2015/2015 

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

Alcoholstrategie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. dringt er bij de Commissie op aan 

onverwijld het rapport te presenteren dat 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 in december 2014 had 

moeten worden ingediend, en waarin wordt 

bekeken of alcoholhoudende dranken in de 

toekomst moeten vallen onder de vereiste 

om informatie te verstrekken over de 

ingrediënten en de voedingswaarde; is van 

mening dat consumenten moeten worden 

geïnformeerd over de ingrediënten en de 

voedingswaarde; 

6. dringt er bij de Commissie op aan 

onverwijld het rapport te presenteren dat 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 in december 2014 had 

moeten worden ingediend, en waarin wordt 

bekeken of alcoholhoudende dranken in de 

toekomst moeten voldoen aan de vereiste 

om informatie te verstrekken over de 

ingrediënten en de voedingswaarde, 

waarbij met name rekening moet worden 

gehouden met de gevolgen voor kmo's en 

kleinschalige producenten; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-2015/2 

Amendement  2 

Alberto Cirio 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-2015/2015 

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

Alcoholstrategie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept de noodzaak dat ten minste 

het caloriegehalte van alcoholhoudende 

dranken zo spoedig mogelijk duidelijk op 

het etiket wordt vermeld, en verzoekt de 

Commissie om uiterlijk in 2016 met het 

overeenkomstige wetgevingsvoorstel te 

komen; 

8. onderstreept dat ten minste het 

caloriegehalte van alcopops zo spoedig 

mogelijk duidelijk op het etiket moet 

worden vermeld, en verzoekt de 

Commissie om uiterlijk in 2016 met een 

nauwkeurige definitie van alcopops en 

een overeenkomstig wetgevingsvoorstel te 

komen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-2015/3 

Amendement  3 

Alberto Cirio 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-2015/2015 

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

Alcoholstrategie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. onderstreept de noodzaak van EU-

brede etikettering waarop zwangere 

vrouwen worden gewaarschuwd om geen 

alcohol te consumeren, en verzoekt de 

Commissie om uiterlijk in 2016 met het 

overeenkomstige wetgevingsvoorstel te 

komen; 

14. onderstreept de noodzaak van een 

informatiecampagne in de hele EU 

waarmee zwangere vrouwen worden 

gewaarschuwd om geen alcohol te 

consumeren, en verzoekt de Commissie om 

onderzoek te doen naar de effecten van 

etikettering over deze kwestie en uiterlijk 

in 2016 met een overeenkomstig 

wetgevingsvoorstel te komen, rekening 

houdende met de uitkomst van dit 

onderzoek en in het bijzonder met de 

gevolgen voor kmo's; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-2015/4 

Amendement  4 

Alberto Cirio 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-2015/2015 

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

Alcoholstrategie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   16 bis. roept de Commissie op de 

campagnes voor een matige 

wijnconsumptie aan te scherpen om 

consumenten voor te lichten over 

verantwoorde en intelligente consumptie 

en om de verspreiding van informatie over 

specifieke kenmerken van wijn, 

geografische aanduidingen, 

druivenrassen, productieprocessen en 

traditionele vermeldingen te 

ondersteunen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-2015/5 

Amendement  5 

Alberto Cirio 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-2015/2015 

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

Alcoholstrategie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. verzoekt de Commissie te overwegen 

in de gehele EU etikettering in te voeren 

waarmee consumenten worden gewezen op 

de gevaren van rijden onder invloed; 

17. verzoekt de Commissie te overwegen 

in de gehele EU een informatiecampagne 

te voeren waarmee consumenten worden 

gewezen op de gevaren van rijden onder 

invloed; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-2015/6 

Amendement  6 

Alberto Cirio 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-2015/2015 

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

Alcoholstrategie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat overheidsgeld nooit mag 

worden gebruikt om de consumptie van 

alcohol te promoten; 

27. benadrukt dat overheidsgeld niet mag 

worden gebruikt om de consumptie van 

alcohol te promoten, onverminderd de 

bestaande wetgeving voor de 

afzetbevordering van landbouwproducten; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-2015/7 

Amendement  7 

Alberto Cirio 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-2015/2015 

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

Alcoholstrategie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. verzoekt de Commissie de bestaande 

Europese wetgeving te evalueren met het 

oog op de noodzaak om de 

consumenteninformatie inzake alcohol te 

verbeteren en te waarborgen dat 

consumenten op de hoogte zijn van het 

alcohol- en caloriegehalte, zonder 

belemmeringen voor de interne markt op te 

werpen; wijst op het belang van een 

duidelijke, beknopte en doeltreffende 

informatieverstrekking over de gevolgen 

van alcoholgebruik en de risico's voor de 

gezondheid; verzoekt de Commissie te 

overwegen om op EU-niveau een etiket 

aan te nemen waarmee de consumenten 

worden gewaarschuwd over de gevaren 

van het misbruik van sterk alcoholische 

dranken tijdens de zwangerschap en in het 

verkeer; 

41. verzoekt de Commissie de bestaande 

Europese wetgeving te evalueren wat 

betreft de noodzaak om de 

consumenteninformatie inzake alcohol te 

verbeteren en te waarborgen dat 

consumenten op de hoogte zijn van het 

alcoholgehalte en de hoeveelheid calorieën 

van alcopops, zonder belemmeringen voor 

de interne markt op te werpen; wijst op het 

belang van een duidelijke, beknopte en 

doeltreffende informatieverstrekking over 

de gevolgen van alcoholgebruik en de 

risico's voor de gezondheid; verzoekt de 

Commissie te overwegen om op EU-niveau 

een informatiecampagne te voeren 

waarmee de consumenten worden 

gewaarschuwd over de gevaren van het 

misbruik van sterk alcoholische dranken 

tijdens de zwangerschap en in het verkeer; 

Or. en 

 

 


