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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000008/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola 

Pedicini 
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Betreft: Alcoholstrategie 

Schadelijk alcoholgebruik is nog altijd de op twee na grootste oorzaak van vermijdbare sterfgevallen 
en ziektes in Europa, en vormt een risicofactor voor meer dan 60 chronische ziektes, waaronder 
kanker en hart- en leveraandoeningen. Alcoholmisbruik houdt ook verband met obesitas, een ernstig 
volksgezondheidsprobleem en de op drie na grootste oorzaak van vermijdbare ziektes in Europa. 
Bovendien houden alcoholmisbruik en obesitas verband met andere sociale problemen, zoals 
absenteïsme op het werk, ontwrichting van gezinnen en geweld. Europa heeft de hoogste 
alcoholconsumptie in de wereld. 

Kan de Commissie, gezien het voorgaande en gezien het feit dat de vorige, door de Commissie 
ontwikkelde EU-strategie voor steun voor de lidstaten bij het terugdringen van aan alcohol 
gerelateerde problemen in 2012 is afgelopen, antwoord geven op de onderstaande vragen: 

1. Gaat de Commissie voorstellen indienen voor een nieuwe alcoholstrategie? Kan zij aangeven 
of er naast deze strategie nog andere maatregelen worden overwogen? 

2. Zal in de nieuwe voorstellen naar behoren onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende gedragswijzen en houdingen ten opzichte van alcoholconsumptie, en tussen de 
verschillende soorten alcoholhoudende producten? 

3. Kan de Commissie uitleggen waarom nog geen nieuw rapport gepubliceerd is over de 
naleving van de eis ingrediëntenlijsten en voedingswaarde-informatie over alcoholhoudende 
producten te geven, wetende dat in Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten bepaald wordt dat een dergelijke 
rapport ten laatste in december 2014 moest worden gepresenteerd?   Gaat de Commissie dit 
rapport alsnog publiceren? 

4. Overweegt de Commissie, in het licht van de ervaring die met het Europees alcohol- en 
gezondheidsforum opgedaan is, nieuwe initiatieven ter verbetering van de coördinatie tussen 
en ter vergroting van de betrokkenheid van de betrokken partijen? 
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