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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Mondelinge vraag nr. 8/6/2004 van Erna Hennicot-Schoepges

Bijgaand een mondelinge vraag aan de Commissie, overeenkomstig artikel 187 van het 
Reglement.

Betreft: Alcopops

Al in 1997 heeft EP-lid Eryl McNally in een verklaring gewezen op de problematiek van de 
alcopops en de gevaren die zij voor de volksgezondheid opleveren. Dit te snel begraven thema 
is nu echter actueler dan ooit, omdat het succes van deze producten alleen maar toeneemt, 
vooral onder jongeren.

De Commissie heeft zich toen achter de subsidiariteit verscholen met als argument dat "het 
gezondheidsbeleid grotendeels een zaak van de lidstaten is". En tal van landen (bijvoorbeeld 
Duitsland) zijn ook voortvarend te werk gegaan, door alcopops te belasten en voorlichting 
over de gevaren te verstrekken.

Maar omdat de bescherming van de consument in het geding is, dient het Parlement bij te 
dragen aan een preventiebeleid op Europees niveau. De rechtsgrondslag voor dit optreden is 
de bevoegdheid van de Commissie voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid waar het 
gaat om vragen die betrekking hebben op etikettering en voedselveiligheid.

Kan de Commissie, uitgaande van het bovenstaande, een overzicht verstrekken van de 
beleidsmaatregelen ter bestrijding van alcopops en van de beleidsopties waarvoor per land is
gekozen? En kan zij met name de twee volgende vragen beantwoorden:

1. Welke maatregelen kan de Europese Unie nemen om de schadelijkheid van deze 
producten officieel te erkennen en de reclame voor deze producten, die zich vooral 
richt op jongeren, terug te dringen?

2. Hoe kan ter ontmoediging een belastingheffing worden geïntroduceerd waarmee de 
landen van de Europese Unie hun gezamenlijke wil tot uiting brengen om het 
verschijnsel "alcopops" te bestrijden en ervoor te zorgen dat de regels niet kunnen 
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worden omzeild door de invoering van nieuwe "aantrekkelijke" producten 
(bijvoorbeeld alcohol in poedervorm)?
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