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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1733/2012, ktorú predkladá K. S. (štátny príslušník Nemecka), 
o európskych právnych predpisoch na predchádzanie nadmernej konzumácii 
alkoholu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa domnieva, že by sa mali prijať európske právne predpisy, ktorými sa 
bude predchádzať nadmernej konzumácii alkoholu. Dôvody, pre ktoré o to žiada, zahŕňajú 
nadmernú konzumáciu alkoholu mladými ľuďmi do 18 rokov,  cestná bezpečnosť, násilie 
vrátane domáceho násilia, poškodzovanie zdravia a sociálne problémy vyplývajúce z 
nadmernej konzumácie alkoholu. Predkladateľ petície navrhuje, aby sa alkohol predával iba v 
osobitných obchodoch, a to len osobám starším ako 18 rokov po predložení dokladu 
totožnosti, pričom by sa zaznamenávalo predané množstvo. Mladým ľuďom do 18 rokov by 
mal byť zakázaný vstup do priestorov, v ktorých sa podáva alkohol.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 20. septembra 2013

Poznámky Komisie 
Komisia súhlasí s tým, že napriek úsiliu vynaloženému v členských štátoch a na úrovni EÚ 
zostáva zníženie rozsahu poškodzovania zdravia spôsobeného alkoholom, najmä v prípade 
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mladých ľudí, kľúčovou otázkou verejného zdravia v celej EÚ. Podpora zdravia obyvateľstva 
a pracovnej sily v budúcnosti a zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť, presadzovanie 
práva, ako aj širšiu spoločnosť a hospodárstvo vyžaduje výrazné zníženie rozsahu 
poškodzovania zdravia spôsobeného alkoholom.

Komisia v roku 2006 prijala stratégiu EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu 
škôd súvisiacich s požívaním alkoholu1. V oznámení sa zdôraznilo, že škodlivé a nebezpečné 
požívanie alkoholu bolo zodpovedné za 7,4 %   zlého zdravia a skorej úmrtnosti v EÚ a má 
negatívny vplyv na pracovnú silu a produktivitu. Stanovili sa v ňom opatrenia, ktoré kladú 
dôraz na výmenu, rozvoj a vykonávanie osvedčených postupov členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami vrátane odvetvia výroby alkoholu. Prioritnými témami opatrení 
boli: ochrana mladých ľudí, detí a nenarodených detí; znižovanie počtu a úmrtí v dôsledku 
dopravných nehôd následkom požitia alkoholu; prevencia škôd súvisiacich s požívaním 
alkoholu u dospelých; lepšia osveta o vhodných návykoch jeho požívania; a vývoj všeobecnej 
informačnej bázy na úrovni EÚ. 

Záver
Komisia si uvedomuje závažnosť poškodzovania zdravia spôsobeného alkoholom, najmä 
v prípade mladých ľudí, a potrebu prijatia opatrení. Najdôležitejšie opatrenia sa týkajú ceny, 
reklamy a marketingu, rastúcej miery liečby ľudí, ktorí majú problémy s alkoholom, a 
dostupnosti alkoholu. 
Väčšina týchto opatrení vrátane tých, ktoré sú navrhnuté v petícii (o dostupnosti alkoholu), 
patrí do právomoci členských štátov. Úlohou Komisie je podporovať, dopĺňať a koordinovať 
vnútroštátne politiky týkajúce sa alkoholu a zdravia. 

                                               
1 Oznámenie Komisie KOM(2006) 625.


