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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat er Europese wetgeving tegen alcoholmisbruik moet worden 
aangenomen. De redenen die hij hiervoor noemt, zijn onder andere alcoholmisbruik onder 
jongeren onder de 18 jaar, de verkeersveiligheid, geweld (waaronder huiselijk geweld), 
schade aan de gezondheid en sociale problemen als gevolg van alcoholmisbruik. Indiener stelt 
voor dat alcohol alleen in speciale winkels wordt verkocht aan personen ouder dan 18 jaar die 
een identiteitsbewijs moeten overleggen en dat de gekochte hoeveelheden worden 
geregistreerd. Wie jonger is dan 18 jaar, zou geen ruimten mogen betreden waar alcohol 
wordt geserveerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Opmerkingen van de Commissie 

De Commissie is het met indiener eens dat de vermindering van met alcohol verband 
houdende schade – met name bij jongeren – ondanks de inspanningen van de lidstaten in de 
hele EU nog altijd een ernstige volksgezondheidskwestie vormt. De veiligstelling van een 
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gezonde bevolking en gezonde werknemers voor de toekomst en de vermindering van de 
kosten voor gezondheidszorg, wetshandhaving en meer algemeen de maatschappij en 
economie vereisen een aanzienlijke verlaging van alcoholgerelateerde schade.
In 2006 verleende de Commissie haar goedkeuring aan de EU-strategie ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de beperking van met alcohol verband houdende schade1. De Commissie 
benadrukte hierbij dat schadelijke en risicodragende alcoholconsumptie aan de grondslag ligt 
van 7,4% van alle ziekten en voortijdige sterfgevallen in de EU en een negatieve impact heeft 
op werk en productiviteit. De strategie omvat maatregelen voor de uitwisseling, ontwikkeling 
en tenuitvoerlegging van goede praktijken door de lidstaten en andere betrokkenen, inclusief 
de alcoholindustrie. Prioritaire actieterreinen hebben betrekking op de bescherming van 
jongeren, kinderen en ongeborenen; de terugdringing van verwondingen en sterfgevallen als 
gevolg van alcoholgerelateerde verkeersongevallen; de preventie van alcoholgerelateerde 
schade bij volwassenen; de verhoging van de kennis van de bevolking over gepaste 
consumptiepatronen; en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke basis van 
wetenschappelijke gegevens op EU-niveau.
Conclusie

De Commissie is zich bewust van de ernst van alcoholgerelateerde schade, in het bijzonder bij 
jongeren, en van het feit dat er hiertegen maatregelen nodig zijn. De belangrijkste maatregelen 
houden verband met prijsstelling, reclame en marketing, hogere behandelingspercentages 
voor mensen met een alcoholprobleem en de beschikbaarheid van alcohol.

De meeste van deze maatregelen – inclusief die betreffende de beschikbaarheid van alcohol 
die in het verzoekschrift worden genoemd – vallen onder de rechtsbevoegdheid van de 
lidstaten. De rol van de Commissie beperkt zich tot de ondersteuning, aanvulling en 
coördinatie van het beleid van de lidstaten op het vlak van alcohol en gezondheid.

                                               
1 Mededeling van de Commissie COM(2006)625.


