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16. pozdravlja cilj Komisije o 
zmanjšanju škodljivega uživanja alkohola 
za najmanj 10 % do leta 2025; spodbuja 
Komisijo in države članice, naj podpirajo 
ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje 
škode zaradi uživanja alkohola v okviru 
prenovljene strategije EU na področju 
alkohola43, vključno z evropsko strategijo 
za preprečevanje uživanja alkoholnih pijač 
med mladoletniki, ki jo naj po potrebi 
spremljajo zakonodajni predlogi, pri čemer 
je treba spoštovati načelo subsidiarnosti in 
veljavno nacionalno zakonodajo o 
starostnih omejitvah za uživanje alkoholnih 
pijač; podpira boljše informiranje 
potrošnikov z boljšim označevanjem 
alkoholnih pijač tako, da se vključijo 
zdravstvena opozorila ter uvedeta obvezna 
navedba seznama sestavin in podatkov o 
hranilni vrednosti in digitalno označevanje; 
poziva Komisijo, naj sprejme posebne 
ukrepe za uživanje velikih in tveganih 
količin alkohola44; meni, da je pomembno 
zaščititi mladoletnike pred komercialnimi 
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sporočili o uživanju alkohola, pa tudi pred 
promocijskim umeščanjem izdelkov in 
sponzorstvi, ki vključujejo blagovne 
znamke alkoholnih pijač, tudi v digitalnem 
okolju, saj oglaševanje ne sme biti izrecno 
namenjeno mladoletnikom in ne sme 
spodbujati uživanja teh pijač; poziva k 
prepovedi oglaševanja alkoholnih pijač na 
športnih prireditvah, kadar se teh prireditev 
udeležijo mladoletniki, in poziva tudi k 
prepovedi sponzoriranja športa v povezavi 
z alkoholnimi pijačami; poziva k strogemu 
spremljanju izvajanja spremenjene 
direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah45; poziva, naj se v prihodnjem 
predlogu akta o digitalnih storitvah okrepi 
zmožnost držav članic, da spoštujejo in 
izvršujejo zakonodajo, ki naj bi zaščitila 
otroke ter druge ranljive skupine 
prebivalstva pred komercialnimi sporočili 
o alkoholnih pijačah; spodbuja 
dodeljevanje javnih sredstev nacionalnim 
in evropskim kampanjam za ozaveščanje; 
podpira predvideni pregled zakonodaje EU 
o obdavčitvi alkohola in čezmejnih 
nakupih alkoholnih pijač s strani 
posameznikov ter pregled cenovnih politik 
za alkoholne pijače, vključno z zvišanjem 
davkov na alkoholne pijače;

_________________
43 Sporočilo Komisije z dne 24. oktobra 2006 o 
strategiji EU za podporo državam članicam pri 
zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola 
(COM(2006)0625).
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