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DIRECÇÃO GERAL - POLÍTICAS INTERNAS
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Pergunta oral n° 8/6/2004 apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Em conformidade com o disposto no artigo 187º do Regimento, submete-se seguidamente à 
atenção dos Senhores Deputados uma pergunta oral dirigida à Comissão.

DIRECÇÃO-GERAL
DE POLÍTICAS INTERNAS DA UNIÃO

Assunto: Bebidas alcoolizadas – "alcopops"

Já em 1997, a deputada ao Parlamento Europeu Eryl McNally havia proferido uma uma 
declaração na qual chamava a atenção para o problema do consumo das  bebidas 
alcoolizadas conhecidas por "alcopops" e para os perigos para a saúde pública daí 
decorrentes. Esta questão, depressa esquecida, põe-se actualmente ainda com maior 
acuidade, pois o êxito destas bebidas não cessa de aumentar, nomeadamente junto dos 
jovens.

A Comissão escudou-se então no argumento da subsidiariedade, recordando que "a política 
em matéria de saúde é da competência dos Estados-Membros". Com efeito, numerosos 
Estados-Membros, como, por exemplo, a Alemanha, levaram a efeito uma política dinâmica 
de tributação das misturas "alcopops" e de informação sobre os perigos do seu consumo.

No entanto, uma vez que se trata da protecção dos consumidores, o Parlamento deveria 
contribuir para a aplicação de uma política preventiva ao nível europeu. A base jurídica 
desta acção é da competência da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar para as questões que se prendem com a rotulagem e a segurança alimentar.
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Justificação

Tendo em conta o que precede, gostaria que a Comissão Europeia apresentasse um balanço 
das políticas de combate às misturas "alcopops" e das diferentes opções nacionais 
seleccionadas. Gostaria, em particular, de salientar duas perguntas: 

1. Que medidas é que a União Europeia pode tomar para reconhecer oficialmente a 
nocividade destes produtos e para limitar a respectiva publicidade, a qual visa sobretudo 
os jovens? 

2. Como aplicar uma tributação dissuasiva que traduza a vontade comum dos Estados da 
União Europeia de lutar contra as bebidas "alcopops" e garanta a impossibilidade de 
contornar os regulamentos, mediante a criação de novos produtos "atractivos" (álcoois 
em pó, por exemplo)?
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