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alkoholfogyasztás megakadályozásáról szóló európai jogszabályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy európai jogszabályokat kellene elfogadni a túlzott 
alkoholfogyasztásról. Az okok, amiért ezt kéri magukban foglalják a 18 évnél fiatalabbak 
túlzott alkoholfogyasztását, a közúti közlekedésbiztonságot, az erőszakot – beleértve a 
családon belüli erőszakot –, az egészségkárosodást és a túlzott alkoholfogyasztás miatti 
társadalmi problémákat. A petíció benyújtója javasolja, hogy az alkoholt csak speciális 
üzletekben árusítsák 18 év feletti személyeknek, akiknek igazolniuk kell 
személyazonosságukat, és nyilván kellene tartani az eladott mennyiségeket. 18 év alattiaknak 
nem lehetne az alkoholt árusító helyekre belépniük.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A Bizottság észrevételei
A Bizottság egyetért azzal, hogy a tagállamokban és uniós szinten tett erőfeszítések ellenére 
az alkohol által – különösen a fiatalok körében – okozott károk mérséklése továbbra is az 
egyik legfontosabb közegészségügyi probléma az egész EU-ban. A jövő egészséges 
népessége és munkaereje, az egészségügyi ellátás, a bűnüldözés, illetve a szélesebb 
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értelemben vett társadalom és gazdaság költségeinek csökkentése érdekében az alkohollal 
kapcsolatos károk jelentős csökkentésére van szükség.

A Bizottság 2006-ban elfogadta a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk 
csökkentésében támogató uniós stratégiát1. A közlemény hangsúlyozta, hogy a káros és 
veszélyes alkoholfogyasztás az EU-n belüli összes megbetegedés és idő előtti elhalálozás 7,4 
%-ának okozója, és kedvezőtlen hatással van a foglalkoztatásra és a termelékenységre. A 
közlemény továbbá meghatározott olyan cselekvéseket is, amelyek a bevált gyakorlatoknak a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek – többek között az alkoholipar – közötti cseréjére, 
fejlesztésére és végrehajtására helyezik a hangsúlyt. A kiemelt cselekvési területek a 
következők voltak: a fiatalok, a gyermekek és a magzat védelme; az alkohol okozta közúti 
balesetekből eredő sérülések és halálesetek számának csökkentése; az alkohollal kapcsolatos 
károk megelőzése a felnőttek körében; figyelemfelkeltés a megfelelő alkoholfogyasztási 
szokásokat illetően; valamint közös tudásalap uniós szinten való kifejlesztése.
Következtetés

A Bizottság tudatában van az alkohollal kapcsolatos – különösen a fiatalok körében okozott –
károk súlyosságának, és annak, hogy ez ellen lépéseket kell tenni. A legfontosabb 
intézkedések a következőkhöz kapcsolódnak: ár, reklám és marketing, az alkoholproblémával 
küzdő emberek kezelési arányának emelkedése, illetve az alkohol elérhetősége.

E – többek között a petícióban javasolt, az alkohol elérhetőségével kapcsolatos – cselekvések 
többsége a tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bizottság feladata, hogy támogassa, kiegészítse 
és összehangolja az alkoholra és az egészségre vonatkozó nemzeti politikákat.

                                               
1 A Bizottság közleménye (COM(2006)0625).


