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Θέμα: Αναφορά 1733/2012, του K. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη της κατάχρησης αλκοόλ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά της κατάχρησης 
αλκοόλ. Οι λόγοι που επικαλείται περιλαμβάνουν την κατάχρηση αλκοόλ από τους νέους 
ηλικίας κάτω των 18 ετών, την οδική ασφάλεια, τη βία, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, τις βλάβες στην υγεία και τα κοινωνικά προβλήματα που οφείλονται 
στην κατάχρηση αλκοόλ. Ο αναφέρων προτείνει το αλκοόλ να πωλείται μόνο σε ειδικά 
καταστήματα σε άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά 
στοιχεία της ταυτότητάς τους, ενώ οι ποσότητες θα πρέπει να καταγράφονται. Δεν θα πρέπει 
να επιτρέπεται σε νέους κάτω των 18 ετών η είσοδος σε χώρους όπου σερβίρεται αλκοόλ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι, παρά τις προσπάθειες των κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ, η 
μείωση των βλαβερών συνεπειών του οινοπνεύματος ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων 
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό ζήτημα δημόσιας υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
προώθηση της υγείας του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού στο μέλλον, καθώς και η 
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μείωση του κόστους στην υγειονομική περίθαλψη, την επιβολή του νόμου, καθώς και την 
ευρύτερη κοινωνία και την οικονομία, απαιτεί τη σημαντική μείωση των βλαβερών 
συνεπειών του οινοπνεύματος.

Το 2006, η Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών υπέρ 
της μείωσης των βλαβερών συνεπειών του οινοπνεύματος1. Στην ανακοίνωση της τονίζεται 
ότι η επιβλαβής και επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ ήταν υπεύθυνη για το 7,4 % των 
προβλημάτων υγείας και των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
εργασία και την παραγωγικότητα. Προσδιορίζει ενέργειες που τονίζουν την ανταλλαγή, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή των ορθών πρακτικών από τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών. 
Τα θέματα προτεραιότητας για δράση είναι: η προστασία των νέων, των παιδιών και των 
εμβρύων, η μείωση των τραυματισμών και των θανάτων από αλκοόλ που σχετίζονται με τα 
τροχαία ατυχήματα, η αποφυγή βλαβερών συνεπειών του οινοπνεύματος μεταξύ των 
ενηλίκων, η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις κατάλληλες μορφές κατανάλωσης
και η ανάπτυξη κοινής βάσης τεκμηρίωσης σε κοινοτικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει επίγνωση της σοβαρότητας των βλαβερών συνεπειών του οινοπνεύματος 
ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων και της ανάγκης ανάληψης δράσης. Τα πιο σημαντικά 
μέτρα σχετίζονται με την τιμή, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, τα αυξημένα ποσοστά
θεραπείας για τα άτομα με προβλήματα αλκοολισμού και τη διαθεσιμότητα του αλκοόλ.

Οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις, και αυτές που προτείνονται στην αναφορά (σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα του αλκοόλ), υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Ο ρόλος 
της Επιτροπής είναι να στηρίξει, να συμπληρώσει και να συντονίσει τις εθνικές πολιτικές για 
το οινόπνευμα και την υγεία.

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2006)625.


