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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Spørgsmål nr. 8/6/2004 af Erna Hennicot-Schoepges

Vedlagt fremsendes et spørgsmål til Kommissionen, jf. forretningsordens artikel 187.

Om: Alkopops

___________________________________________________________________________

Allerede i 1997 forelagde Eryl McNally, medlem af Europa-Parlamentet, en skriftlig 
erklæring, hvori hun rejste spørgsmålet om alkoholtilsatte drikke eller "alkopops" og de 
dermed forbundne risici for folkesundheden. Der blev alt for hurtigt stille om dette spørgsmål, 
selv om det i dag er mere aktuelt end nogensinde på grund af produkternes stadig stigende 
popularitet, især hos de unge. 

Kommissionen dækkede sig ind under subsidiaritetsprincippet og henviste til, at 
sundhedspolitikken i vidt omfang sorterer under medlemsstaterne. Der er da også en række 
stater (f.eks. Tyskland), der har ført en dynamisk politik bestående i beskatning af alkopops og 
oplysning om de dermed forbundne farer.

Da dette anligggende hører under forbrugerbeskyttelsesområdet, bør Parlamentet imidlertid 
bidrage til iværksættelsen af en forebyggende europæisk politik. Hvad angår retsgrundlaget 
for en sådan politik, henhører spørgsmålet under området mærkning af fødevarer og 
fødevaresikkerhed, som er en del af Miljøudvalgets sagsområde.

Under henvisning til ovenstående anmodes Kommissionen om at forelægge en oversigt over 
de foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe alkopops, og de forskellige landes tiltag på 
området. Navnlig vil jeg gerne have svar på de to nedenstående spørgsmål:

1. Hvilke foranstaltninger agter Den Europæiske Union at træffe med henblik på officielt at 
fastslå farerne ved alkopops og få sat en stopper for reklame for disse produkter, der 
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hovedsagelig er henvendt til unge mennesker?

2. Hvordan kan der indføres en afskrækkende afgiftspolitik, som afspejler en fælles vilje i 
Unionens medlemslande til at bekæmpe disse alkopops og sikre, at det ikke er muligt at 
omgå bestemmelserne gennem indførelse af nye, "attraktive" produkter (som f.eks. 
spiritus i pulverform)?
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