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16. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol43, inkluża strateġija Ewropea ta' 
konsum żero tal-alkoħol għall-minorenni, 
akkumpanjata, fejn xieraq, minn proposti 
leġiżlattivi, filwaqt li jiġi rrispettat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà u l-
leġislazzjonijiet nazzjonali attwali dwar il-
limiti tal-età fuq il-konsum tal-alkoħol; 
jappoġġja l-għoti ta' informazzjoni aħjar 
lill-konsumaturi billi jittejjeb it-tikkettar 
tax-xorb tal-alkoħol biex jiġu inklużi 
tabelli ta' twissija dwar is-saħħa u tiġi 
introdotta l-indikazzjoni obbligatorja tal-
lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni, u, barra minn hekk, billi jiġi 
introdott tikkettar diġitali; jitlob lill-
Kummissjoni tieħu azzjonijiet speċifiċi 
mmirati lejn ammont kbir u riskjuż ta' 
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xorb44 ; iqis li huwa importanti li l-
minorenni jiġu protetti mill-
komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, inkluż fl-ambjent diġitali, billi 
r-reklamar ma jistax ikun immirat 
speċifikament lejn il-minorenni u ma jistax 
jinkoraġġixxi l-konsum tal-alkoħol; 
jappella għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-
alkoħol f'avvenimenti sportivi meta għal 
dawn l-avvenimenti jattendu prinċipalment 
għalihom il-minorenni, u jappella għall-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; jappella għall-
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tad-Direttiva riveduta dwar is-Servizzi tal-
Midja Awdjoviżiva45 ; jistieden biex l-Att 
dwar is-Servizzi Diġitali propost issaħħaħ 
il-kapaċità tal-Istati Membri li jappoġġjaw 
u jinforzaw leġiżlazzjoni li tfittex li 
tipproteġi lill-minorenni u lil 
popolazzjonijiet vulnerabbli oħra minn 
komunikazzjoni kummerċjali għax-xorb 
alkoħoliku; jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' 
fondi pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż li titqies żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

_________________
43 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija tal-UE li 
tappoġġja lill-Istati Membri għat-tnaqqis ta' ħsara 
relatata mal-alkoħol (COM(2006)0625).
44 
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/P
IIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
45 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 li 
temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti 
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bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-
media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li 
qed jinbidlu, ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.
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