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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.9.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1733/2012 dėl Europos teisės aktų, kuriais siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui alkoholiu, kurią pateikė Vokietijos pilietis K. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad reikėtų priimti Europos teisės aktus kovai su piktnaudžiavimu 
alkoholiu. Tarp jo nurodomų tokių veiksmų priežasčių yra jaunų, jaunesnių kaip 18 metų, 
žmonių piktnaudžiavimas alkoholiu, smurtas, įskaitant smurtą artimoje aplinkoje, žala 
sveikatai ir socialinės su piktnaudžiavimu alkoholiu susijusios problemos. Peticijos pateikėjas 
siūlo, kad alkoholis turėtų būti parduodamas specialiose parduotuvėse vyresniems kaip 18 
metų žmonėms, kurie turėtų pateikti jų tapatybę įrodantį dokumentą, ir turėtų būti 
registruojamas jo kiekis. Jauniems, 18 metų neturintiems žmonėms, turėtų būti neleidžiama 
patekti į patalpas, kur patiekiamas alkoholis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Komisijos pastabos 

Komisija sutinka, kad, nepaisant valstybių narių ir ES pastangų mažinti su alkoholiu susijusią 
žalą, visų pirma tarp jaunimo, tai vis dar yra pagrindinė visuomenės sveikatos problema visoje 
Europos Sąjungoje. Siekiant ugdyti sveiką visuomenę ir darbo jėgą ateičiai ir mažinti 
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sveikatos priežiūros, teisėsaugos, taip pat platesnės visuomenės ir ekonomikos patiriamas 
išlaidas, reikia gerokai sumažinti su alkoholiu susijusią žalą.

2006 m. Komisija priėmė ES strategiją, kuria remiamos valstybės narės joms mažinant su 
alkoholiu susijusią žalą1. Komunikate pabrėžiama, kad žalingas ir pavojingas alkoholio 
vartojimas lemia 7,4 proc. visų sveikatos sutrikimų ir ankstyvos mirties atvejų ES ir daro 
neigiamą poveikį darbui ir našumui. Jame numatomi veiksmai, kuriais pabrėžiamas valstybių 
narių ir suinteresuotųjų šalių, įskaitant alkoholio pramonės atstovus, keitimasis gerąja 
patirtimi, jos plėtojimas ir taikymas. Prioritetinės veiksmų temos buvo šios: apsaugoti 
jaunimą, vaikus ir negimusius vaikus; mažinti sužeidimų ir mirčių skaičių kelių eismo 
įvykiuose, susijusiuose su alkoholio vartojimu; užkirsti kelią su alkoholiu susijusiai žalai 
suaugusiesiems; didinti informuotumą apie tinkamus vartojimo įpročius; taip pat išlaikyti 
bendrą duomenų bazę ES lygmeniu. 

Išvada
Komisija žino, kad alkoholio daroma žala yra didelė, visų pirma jaunimui, ir kad būtina imtis 
veiksmų. Svarbiausios priemonės yra susijusios su kaina, reklama ir prekyba, didėjančia 
gydymo kaina žmonėms, turintiems problemų dėl alkoholio, ir galimybe įsigyti alkoholio. 

Dauguma šių veiksmų, įskaitant peticijoje siūlomus veiksmus (dėl galimybės įsigyti 
alkoholio), priklauso valstybių narių jurisdikcijai. Komisijos vaidmuo yra remti, papildyti ir 
koordinuoti valstybių narių politiką, susijusią su alkoholiu ir sveikata.“

                                               
1 Komisijos komunikatas COM(2006) 625
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