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Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1733/2012, внесена от K.S., с германско гражданство, относно 
европейско законодателство за предотвратяване на злоупотребата с алкохол

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че следва да бъде прието европейско законодателство 
срещу злоупотребата с алкохол. Цитираните от него основания за това включват 
злоупотребата с алкохол сред младежите под 18-годишна възраст, безопасността по 
пътищата, насилието, включително домашното насилие, вредите за здравето и 
социалните проблеми, дължащи се на злоупотребата с алкохол. Вносителят на 
петицията предлага алкохолът да се продава единствено в специални магазини за лица 
над 18-годишна възраст, които ще трябва да представят доказателство за самоличност, 
като количествата следва да бъдат регистрирани. На младежите под 18-годишна 
възраст не следва да се разрешава да влизат в обекти, в които се сервира алкохол.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Коментари на Комисията 
Комисията изразява съгласие, че въпреки полаганите усилия в държавите членки и на 
равнище ЕС намаляването на вредите, свързани с употребата на алкохол, особено сред 
младите хора, продължава да бъде ключов проблем на общественото здравеопазване на 
територията на ЕС. Насърчаването на добро здраве на хората и на работната сила за 
бъдещето и намаляването на разходите за здравеопазване, правоприлагане както и по-
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широкото общество и икономика изисква значително намаляване на вредите, свързани 
с употребата на алкохол.

През 2006 г. Комисията прие стратегия на ЕС за подкрепа на държавите членки при 
намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол1. В съобщението се 
подчертава, че 7,4 % от всички случаи на лошо здравословно състояние и 
преждевременна смърт в ЕС се дължат на вредна и опасна консумация на алкохол, като 
тя оказва отрицателно въздействие върху труда и производителността. В него се 
излагат действия, които поставят акцент върху обмена, развитието и прилагането на 
добри практики от държавите членки и от заинтересовани страни, включително от 
алкохолната промишленост. Приоритетните теми за действие са: закрила на младите 
хора, децата и плода по време на бременност; намаляване на смъртните случаи и 
нараняванията при пътнотранспортни произшествия, свързани с употребата на алкохол; 
предотвратяване на вреди, свързани с употребата на алкохол сред възрастните; 
повишаване на осведомеността относно подходящия модел на употреба на алкохол; 
както и разработване на обща база от научно потвърдени знания на равнище ЕС.
Заключение

Комисията съзнава сериозността на вредите, свързани с употребата на алкохол, особено 
сред младите хора, и необходимостта от предприемане на действия. Най-важните 
мерки са свързани с цените, рекламирането и маркетинга, нарастващия дял на случаи 
на лечение на лица с проблеми, свързани с употребата на алкохол, и наличността на 
алкохол.
Повечето от тези действия, включително действията, предложени в петицията (относно 
наличността на алкохол), попадат в юрисдикцията на държавите членки. Ролята на 
Комисията е да подкрепя, допълва и координира националните политики относно 
алкохола и здравето.

                                               
1 Съобщение на Комисията COM(2006)625


