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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Muntlig fråga nr 8/6/2004 från Erna Hennicot-Schoepges

Härmed översänds en muntlig fråga ställd till kommissionen i enlighet med artikel 187.

GENERALDIREKTORATET 
FÖR EU-INTERN POLITIK

Angående: Alkoläsk

Europaparlamentets ledamot Eryl McNally angav redan 1997 ett uttalande angående 
”premix”, så kallad alkoläsk, och den fara som dessa drycker utgör för folkhälsan. Den 
gången lades frågan ner alltför fort. Sedan dess har alkoläskens popularitet bara ökat, i 
synnerhet bland ungdomar, och frågan om dess skadeverkningar är hetare än någonsin.

Förra gången gömde sig kommissionen bakom subsidiaritetsprincipen och ansåg att 
”hälsopolitiken hörde till medlemsstaternas behörighetsområde”. Flera medlemsstater 
(däribland Tyskland) har förvisso börjat använda sig av en mer dynamisk skattepolitik när 
det gäller alkoläsk samt satt in informationsinsatser angående dess faror. 

Eftersom det dock handlar om konsumentskydd, borde inte parlamentet vidta förebyggande 
åtgärder på europeisk nivå? Den rättsliga grunden för en sådan aktion ligger hos utskottet 
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, då det är de som har hand om frågor rörande 
livsmedelssäkerhet och märkning av livsmedel.

Efter att ha sagt detta, skulle jag vilja be kommissionen att sammanfatta den lagstiftning som 
finns mot dessa alkoläsk och de olika nationella riktlinjer som tagits fram i förebyggande 
syfte. Jag vill framförallt ha svar på två frågor:

1. Vilka åtgärder kan vidtas av EU för att officiellt erkänna de skador som dessa produkter 
orsakar och för att stoppa reklam för dem, som speciellt är riktad mot unga människor.
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2. Hur kan man införa avskräckande beskattning som uttrycker medlemsstaternas 
gemensamma vilja att hämma konsumtionen av alkoläsk och som kan garantera att 
lagstiftningen inte kan slingras förbi då nya ”trendiga” produkter skapas (alkohol i 
pulverform exempelvis)?
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