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1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că ar trebui adoptată o legislație europeană de combatere a consumului 
excesiv de alcool. Printre motivele invocate de acesta și care ar justifica o astfel de acțiune se 
numără consumul excesiv de alcool în rândul tinerilor sub 18 ani, siguranța rutieră, violența, 
inclusiv violența domestică, periclitarea sănătății și problemele sociale cauzate de consumul 
excesiv de alcool. Petiționarul propune ca alcoolul să fie vândut exclusiv în magazine 
specializate și doar persoanelor majore, care ar trebui să facă dovada identității lor, iar 
cantitățile vândute să fie înregistrate. Tinerii sub 18 ani nu ar trebui să aibă dreptul de a intra
în locurile în care se servește alcool.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Observațiile Comisiei 
Comisia este de acord cu faptul că, în pofida eforturilor depuse la nivelul statelor membre și al 
UE, reducerea efectelor nocive ale alcoolului, în special în rândul tinerilor, continuă să fie o 
problemă de sănătate publică importantă pe teritoriul UE. Reducerea semnificativă efectelor 
nocive ale alcoolului este necesară pentru a încuraja în viitor o populație și o forță de muncă 
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sănătoase, pentru a reduce costurile asistenței medicale, precum și pentru aplicarea legii și 
pentru încurajarea societății și a economiei în ansamblu.

În 2006, Comisia a adoptat strategia Uniunii Europene de acordare de sprijin statelor membre 
în vederea reducerii efectelor nocive ale alcoolului1. Comunicarea a subliniat faptul că 
consumul nociv și periculos de alcool este responsabil pentru 7,4 % dintre problemele de 
sănătate și decesele premature înregistrate în UE și că acesta are un efect negativ asupra 
muncii și a productivității. Comunicarea stabilește acțiuni care evidențiază schimbul, 
elaborarea și punerea în aplicare a unor bune practici de către statele membre și de părțile 
interesate, inclusiv de industria alcoolului. Domeniile prioritare de acțiune sunt: protejarea 
tinerilor, copiilor și a copiilor care se vor naște; reducerea numărului de răniri și decese 
rezultate din accidente rutiere provocate de consumul de alcool; combaterea efectelor nocive 
ale alcoolului în rândul adulților; sensibilizarea cu privire la tiparele de consum admisibile; și 
crearea unei baze de date comune la nivelul UE. 
Concluzii

Comisia are cunoștință de gravitatea efectelor nocive ale alcoolului asupra tinerilor în special, 
precum și de necesitatea de a se întreprinde acțiuni. Cele mai importante măsuri au în vedere 
prețurile, publicitatea și comercializarea, costurile tot mai mari ale tratamentelor destinate 
persoanelor care au probleme cu alcoolul, precum și disponibilitatea alcoolului. 

Majoritatea acestor acțiuni, inclusiv cele propuse în petiție (referitoare la disponibilitatea 
alcoolului), sunt de competența statelor membre. Rolul Comisiei este de a sprijini, completa și 
coordona politicile naționale în materie de alcool și sănătate. 

                                               
1 Comunicarea Comisiei COM (2006) 0625


