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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1733/2012, którą złożył K.S. (Niemcy) w sprawie przepisów 
europejskich mających na celu zapobieganie nadużywaniu alkoholu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że należy przyjąć europejskie przepisy przeciwko nadużywaniu 
alkoholu. Powody, jakie przytacza składający petycję, to nadużywanie alkoholu przez osoby 
młode poniżej 18. roku życia, bezpieczeństwo ruchu drogowego, przemoc, łącznie 
z przemocą domową, szkodliwość dla zdrowia oraz problemy społeczne związane 
z nadużywaniem alkoholu. Składający petycję proponuje, aby alkohol sprzedawano wyłącznie 
w specjalnych sklepach dla osób powyżej 18. roku życia, które musiałyby okazywać dowód 
tożsamości; ponadto w takich sklepach prowadzony byłby rejestr sprzedawanych ilości. 
Młode osoby poniżej 18. roku życia nie powinny mieć wstępu do lokali, w których podawany 
jest alkohol.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Uwagi Komisji
Komisja zgadza się, że pomimo starań podejmowanych w państwach członkowskich i na 
szczeblu unijnym ograniczanie szkodliwych skutków spożywania alkoholu, zwłaszcza wśród 
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młodzieży, nadal stanowi kluczową kwestię z zakresu zdrowia publicznego w całej UE. 
Sprzyjanie zdrowej populacji i sile roboczej w przyszłości, a także ograniczanie kosztów dla 
opieki zdrowotnej, egzekwowania prawa oraz szerzej pojętego społeczeństwa i gospodarki 
wymagają znacznego ograniczenia szkodliwych skutków spożywania alkoholu.

W 2006 r. Komisja przyjęła strategię UE w zakresie wspierania państw członkowskich 
w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu1. W komunikacie podkreślono, że 
szkodliwe i niebezpieczne spożycie alkoholu jest przyczyną 7,4% przypadków złego stanu 
zdrowia i przedwczesnych zgonów w UE i ma negatywny wpływ na pracę i wydajność. 
Przedstawiono w nim działania, które kładą nacisk na wymianę, opracowywanie i wdrażanie 
dobrych praktyk przez państwa członkowskie i zainteresowane strony, w tym przemysł 
alkoholowy. Tematy priorytetowe działania były następujące: ochrona młodzieży, dzieci 
i dzieci nienarodzonych; zmniejszenie liczby rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych spowodowanych spożyciem alkoholu; zapobieganie szkodliwym skutkom 
nadużywania alkoholu wśród dorosłych; podnoszenie świadomości w zakresie kultury 
spożywania alkoholu; oraz opracowanie wspólnej bazy danych na szczeblu UE.
Wniosek

Komisja ma świadomość powagi szkodliwych skutków spożywania alkoholu, zwłaszcza 
wśród młodzieży, oraz konieczności podjęcia działań. Najważniejsze środki wiążą się z ceną, 
reklamą i marketingiem, zwiększaniem stawek za leczenie osób z problemem alkoholowym 
oraz dostępnością alkoholu.

Większość tych działań, włącznie z działaniami zaproponowanymi w petycji (dotyczącymi 
dostępności alkoholu), wchodzi w zakres jurysdykcji państw członkowskich. Rola Komisji 
polega na wspieraniu, uzupełnianiu i koordynowaniu polityk krajowych w zakresie alkoholu 
i zdrowia.

                                               
1 Komunikat Komisji COM(2006)0625.


