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Om: Andragende 1733/2012 af K. S., tysk statsborger, om europæisk lovgivning til 
bekæmpelse af alkoholmisbrug

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der bør vedtages europæisk lovgivning mod alkoholmisbrug. Som 
begrundelse herfor nævner han bl.a. alkoholmisbrug blandt unge under 18, trafiksikkerhed, 
vold, herunder vold i hjemmet, sundhedsskader og sociale problemer som følge af 
alkoholmisbrug. Andrageren foreslår, at der kun bør sælges alkohol i særlige butikker til 
personer over 18 år, som forelægger id, og at mængderne registreres. Desuden mener han, at 
unge under 18 år ikke bør have adgang til lokaler, hvor der serveres alkohol.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Kommissionens bemærkninger 

“Kommissionen er enig i, at trods indsatsen i medlemsstaterne og på EU-niveau er en 
mindskelse af alkoholrelaterede skader især blandt unge fortsat et vigtigt spørgsmål, når det 
gælder folkesundheden i EU. For at fremme sundheden blandt befolkningen og arbejdskraften 
i fremtiden og nedbringe udgifterne til sundhedsydelser, retssystemet samt samfundet og 
økonomien i bred forstand, er det nødvendigt, at alkoholrelaterede skader reduceres 
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betydeligt. 
I 2006 vedtog Kommissionen en EU-strategi til støtte for medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader1. I meddelelsen blev det fremhævet, at et 
skadeligt og farligt alkoholforbrug var skyld i 7,4 % af alle sygdomme og tidlige dødsfald i 
EU og havde en negativ indvirkning på beskæftigelsen og produktiviteten. I meddelelsen 
fastlagdes der foranstaltninger, der understreger betydningen af udveksling, udvikling og 
gennemførelse af god praksis mellem medlemsstater og interessenter, herunder 
alkoholindustrien.  De prioriterede indsatsområder fokuserede på at beskytte unge, børn og 
ufødte børn, at reducere antallet af skader og dødsfald som følge af alkoholrelaterede 
trafikulykker, at forebygge alkoholrelaterede skader blandt voksne, at øge bevidstheden om 
gode forbrugsvaner og at udvikle en fælles dokumentation på EU-niveau. 
Konklusion

Kommissionen er bevidst om alvoren ved alkoholrelaterede skader især blandt unge og om 
nødvendigheden af at træffe foranstaltninger. De vigtigste foranstaltninger vedrører pris, 
reklamer og markedsføring, forøgelse af behandlingsfrekvensen for personer med 
alkoholproblemer og alkohols tilgængelighed. 

De fleste af disse foranstaltninger, herunder de foranstaltninger, der er fremsat i andragendet 
vedrørende alkohols tilgængelighed, henhører under medlemsstaternes kompetence. 
Kommissionens rolle er at støtte, supplere og koordinere de nationale politikker om alkohol 
og sundhed.” 

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen (KOM(2006)0625)


