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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Προφορική ερώτηση αριθ. 8/6/2004 της Erna Hennicot-Schoepges

Σύμφωνα με το άρθρο 187 του Κανονισμού, επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών 
προφορική ερώτηση που απευθύνεται στην Επιτροπή.

Θέμα: Αλκοπόπς

Ήδη από το 1997, η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Eryl McNally είχε καταθέσει 
δήλωση σχετικά με το θέμα των αλκοπόπς και των κινδύνων που εγκυμονούν για τη δημόσια 
υγεία. Το θέμα αυτό που πολύ γρήγορα λησμονήθηκε, είναι σήμερα πολύ οξύτερο λόγω της 
συνεχώς αυξανόμενης επιτυχίας των αλκοπόπς και ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. 

Η Επιτροπή καλύφθηκε πίσω από το επιχείρημα της επικουρικότητας, υπενθυμίζοντας ότι "η 
πολιτική σε θέματα υγείας ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών". Πράγματι, πολλά κράτη (π.χ. 
η Γερμανία) ακολουθούν δυναμική πολιτική, τόσο στη φορολογία των μειγμάτων αλκοπόπς 
αλλά και στην ενημέρωση για τους κινδύνους που αυτά εγκυμονούν. 

Εντούτοις, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να 
συμβάλει στην επεξεργασία προληπτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νομική βάση της 
δράσης αυτής ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων όσον αφορά τις πτυχές σήμανσης και τροφικής ασφάλειας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θα επιθυμούσα να μου παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης των μειγμάτων αλκοπόπς και των διαφόρων 
εθνικών επιλογών που έχουν γίνει. Θα ήθελα να τονίσω κυρίως δύο ζητήματα:

1. Ποια μέτρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναγνωρισθεί επισήμως ότι τα 
προϊόντα αυτά είναι βλαβερά και για να περιορισθούν οι σχετικές μ' αυτά διαφημίσεις 
που στοχεύουν κυρίως στους νέους; 



PE 349.918v01-00 2/2 CM\546284EL.doc

EL

2. Πώς θα επιβληθεί αποθαρρυντική φορολογία για να καταστεί εμφανής η βούληση των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν τα αλκοπόπς και για να 
διασφαλισθεί ότι δεν θα καταστεί δυνατή η καταστρατήγηση της νομοθεσίας με τη 
δημιουργία νέων "ελκυστικών "προϊόντων ( π.χ. οινοπνευματωδών σε σκόνη);
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