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27.4.2015 B8-0357/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Alberto Cirio 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne predložila správu, ktorá mala 
byť podľa nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 
vypracovaná do decembra 2014, v ktorej 
vyhodnotí, či by sa na alkoholické nápoje 
mala v budúcnosti vzťahovať požiadavka 
na poskytovanie informácií o zložení a 
nutričnom obsahu; domnieva sa, že 

spotrebitelia by mali mať informácie o 

zložení a nutričnom obsahu; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne predložila správu, ktorá mala 
byť podľa nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 
vypracovaná do decembra 2014, v ktorej 
vyhodnotí, či by sa na alkoholické nápoje 
mala v budúcnosti vzťahovať požiadavka 
na poskytovanie informácií o zložení a 
nutričnom obsahu, pričom posúdi 

predovšetkým vplyv tejto požiadavky na 

MSP a remeselnú výrobu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Alberto Cirio 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje, že treba, aby sa čo najskôr 
začal zreteľne označovať na etiketách 
aspoň obsah kalórií alkoholických nápojov, 
a vyzýva Komisiu, aby najneskôr v roku 
2016 predložila príslušné legislatívne 
návrhy; 

8. zdôrazňuje, že treba, aby sa čo najskôr 
začal zreteľne označovať na etiketách 
aspoň obsah kalórií alkoholických 
limonád, a vyzýva Komisiu, aby najneskôr 
v roku 2016 predložila náležité vymedzenie 

pojmu alkoholické limonády a príslušný 

legislatívny návrh; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Alberto Cirio 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje, že v celej EÚ treba zaviesť 
označovanie pre ťarchavé ženy 
upozorňujúce, aby nekonzumovali 
alkohol, a vyzýva Komisiu, aby najneskôr 
v roku 2016 predložila príslušné 
legislatívne návrhy; 

14. zdôrazňuje, že v celej EÚ treba začať 
informačnú kampaň varujúcu ťarchavé 
ženy, aby nekonzumovali alkohol, a 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala účinky 

príslušných označení a najneskôr v roku 
2016 predložila príslušný legislatívny 
návrh, v ktorom zohľadní výsledky tejto 

analýzy a najmä vplyv na MSP; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Alberto Cirio 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

posilnila kampane podporujúce 

umiernenú konzumáciu vína s cieľom 

informovať spotrebiteľov o zodpovednej a 

inteligentnej konzumácii a aby podporila 

šírenie informácií o špecifických 

vlastnostiach vína, zemepisných 

označeniach, odrodách hrozna, výrobných 

postupoch a tradičných názvoch; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Alberto Cirio 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
označovanie platné v celej EÚ, ktoré by 
spotrebiteľov upozorňovalo na 
nebezpečenstvo vedenia vozidla pod 
vplyvom alkoholu; 

17. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
informačnú kampaň v rámci celej EÚ, 
ktorá by spotrebiteľov upozorňovala na 
nebezpečenstvo vedenia vozidla pod 
vplyvom alkoholu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Alberto Cirio 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že na propagáciu 
konzumácie alkoholu by sa nemali nikdy 
vynakladať verejné prostriedky; 

27. zdôrazňuje, že na propagáciu 
konzumácie alkoholu by sa nemali 
vynakladať verejné prostriedky, pričom 

tým nie sú dotknuté existujúce právne 

predpisy týkajúce sa propagácie 

poľnohospodárskych výrobkov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Alberto Cirio 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
existujúce európske právne predpisy 
vzhľadom na potrebu zlepšenia 
informovanosti spotrebiteľov o alkohole, 
čím by sa zabezpečilo, aby spotrebitelia 
mali informácie o obsahu alkoholu a 
kalórií bez toho, aby sa vytvárali prekážky 
pre jednotný trh; zdôrazňuje dôležitosť 
jasných, presných a efektívnych informácií 
o účinkoch a zdravotných rizikách 
konzumácie alkoholu; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila zavedenie označovania na 
úrovni EÚ obsahujúceho upozornenie pre 
spotrebiteľov na nebezpečenstvo 
nadmernej konzumácie nápojov s vysokým 
obsahom alkoholu počas ťarchavosti a pri 
riadení motorových vozidiel; 

41. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
existujúce európske právne predpisy 
vzhľadom na potrebu zlepšenia 
informovanosti spotrebiteľov o alkohole, 
čím by sa zabezpečilo, aby spotrebitelia 
mali informácie o obsahu alkoholu a 
kalórií v alkoholických limonádach bez 
toho, aby sa vytvárali prekážky pre 
jednotný trh; zdôrazňuje dôležitosť 
jasných, presných a efektívnych informácií 
o účinkoch a zdravotných rizikách 
konzumácie alkoholu; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila začatie informačnej kampane 

na úrovni EÚ upozorňujúcej spotrebiteľov 
na nebezpečenstvo nadmernej konzumácie 
nápojov s vysokým obsahom alkoholu 
počas ťarchavosti a pri riadení motorových 
vozidiel; 

Or. en 

 
 


