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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1733/2012, imressqa minn K. S., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-leġiżlazzjoni Ewropea għall-prevenzjoni tal-abbuż tal-alkoħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li għandha tiġi adottata leġiżlazzjoni Ewropea kontra l-abbuż tal-alkoħol. 
Ir-raġunijiet li jsemmi biex isir dan jinkludu l-abbuż tal-alkoħol fost iż-żgħażagħ taħt l-età tat-
18-il sena, is-sikurezza fit-toroq, il-vjolenza, inkluża l-vjolenza domestika, il-ħsara għas-saħħa 
u l-problemi soċjali minħabba l-abbuż tal-alkoħol. Il-petizzjonant jipproponi li l-alkoħol 
għandu jinbiegħ biss fi ħwienet speċjali lil persuni li għandhom aktar minn 18-il sena, li 
jkollhom jipproduċu prova tal-identità tagħhom, u l-kwantitajiet għandhom jiġu rreġistrati. Iż-
żgħażagħ taħt l-età tat-18-il sena ma għandhomx jitħallew jidħlu fil-bini fejn jiġi servut l-
alkoħol.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni taqbel li minkejja l-isforzi fl-Istati Membri u fil-livell tal-UE, it-tnaqqis tal-
ħsara rrelatata mal-alkoħol b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ tibqa’ kwistjoni ewlenija dwar 
is-saħħa pubblika fl-UE kollha. It-trawwim ta’ popolazzjoni u forza tax-xogħol b’saħħithom 
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għall-futur, u t-tnaqqis fl-ispejjeż tal-kura tas-saħħa, l-infurzar tal-liġi kif ukoll is-soċjetà u l-
ekonomija usa’, isejħu għal tnaqqis sinifikanti fil-ħsara rrelatata mal-alkoħol.

Fl-2006 il-Kummissjoni adottat Strateġija tal-UE biex tappoġġa lill-Istati Membri fit-tnaqqis 
tal-ħsara rrelatata mal-alkoħol1. Il-Komunikazzjoni enfasizzat li l-konsum ta’ ħsara u 
perikoluż tal-alkoħol kien responsabbli għal 7.4 % tan-nuqqas ta’ saħħa u mewt bikri fl-UE u
kellu effett negattiv fuq ix-xogħol u l-produttività. Din tistabbilixxi azzjonijiet li jenfasizzaw 
l-iskambju, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ prattiki tajba mill-Istati Membri u l-partijiet 
interessati, inkluża l-industrija tal-alkoħol. It-temi prijoritarji għal azzjoni kienu: li jiġu 
protetti ż-żgħażagħ, it-tfal u t-trabi fil-ġuf; jitnaqqsu l-korrimenti u l-imwiet mill-inċidenti tat-
traffiku rrelatati mal-alkoħol; tiġi evitata ħsara rrelatata mal-alkoħol fost l-adulti; jitqajjem 
għarfien dwar modi xierqa ta’ konsum; u tiġi żviluppata bażi ta’ evidenza komuni fil-livell 
tal-UE. 

Konklużjoni
Il-Kummissjoni hija konxja tal-gravità tal-ħsara rrelatata mal-alkoħol b’mod partikolari fost 
iż-żgħażagħ u l-ħtieġa li tittieħed azzjoni. L-aktar miżuri importanti huma rrelatati mal-prezz, 
ir-reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni, iż-żieda fir-rati tat-trattament għal persuni bi problemi 
tal-alkoħol u d-disponibbiltà tal-alkoħol. 
Bosta minn dawn l-azzjonijiet inklużi dawk proposti fil-petizzjoni (dwar id-disponibbiltà tal-
alkoħol) jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. Ir-rwol tal-Kummissjoni huwa li 
tappoġġa, tikkomplimenta u tikkoordina l-politiki nazzjonali dwar l-alkoħol u s-saħħa. 

                                               
1 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – KUMM (2006)625


