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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1733/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais K. S., par 
Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz alkohola lietošanas novēršanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka būtu jāpieņem Eiropas tiesību akti attiecībā uz alkohola 
lietošanas novēršanu. Viņš norāda vairākus šā lūguma iemeslus, piemēram, alkohola lietošana 
jauniešu vidū, kas jaunāki par 18 gadiem, satiksmes drošība, vardarbība, tostarp vardarbība 
ģimenē, kaitējums veselībai un alkohola lietošanas radītas sociālās problēmas. Lūgumraksta 
iesniedzējs ierosina pārdot alkoholu tikai specializētos veikalos un tikai cilvēkiem, kas vecāki 
par 18 gadiem un var uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu; būtu jāreģistrē arī pārdotais 
daudzums. Jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem, būtu jāaizliedz ieiet telpās, kur pasniedz 
alkoholu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Komisijas komentāri

Komisija piekrīt, ka, lai gan dalībvalstīs un visā ES tiek īstenoti centieni šajā jomā, ar 
alkoholu saistītā kaitējuma mazināšana jo īpaši jauniešu vidū joprojām ir svarīga sabiedrības 
veselības problēma visā ES. Rūpējoties par veselīgiem iedzīvotājiem un darbaspēku nākotnē, 
kā arī par veselības aprūpes, tiesību aizsardzības un kopējo sabiedrības un ekonomikas 
izmaksu mazināšanu, ir ievērojami jāsamazina kaitējums, ko rada alkohola lietošana.
Komisija 2006. gadā pieņēma ES stratēģiju dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma 
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mazināšanai1. Paziņojumā tika uzsvērts, ka kaitīgs un bīstams alkohola patēriņš bija 
vainojams 7,4 % no visiem sliktas veselības un nāves gadījumiem Eiropas Savienībā, un tas 
negatīvi ietekmēja darbu un ražīgumu. Tika noteikta rīcība, lai veicinātu labas pieredzes 
apmaiņu, tās izvēršanu un īstenošanu dalībvalstu un ieinteresēto personu vidū, ietverot 
alkohola ražotājus. Rīcības prioritārās tēmas bija šādas: aizsargāt jauniešus, bērnus un vēl 
nedzimušus bērnus; mazināt traumu un nāves gadījumu skaitu ceļu satiksmes negadījumos, ko 
izraisījusi alkohola lietošana; novērst alkohola lietošanas radīto kaitējumu pieaugušo vidū; 
palielināt izpratni par pareiza patēriņa modeļiem; izstrādāt vienotu pierādījumu bāzi ES 
līmenī. 
Secinājums

Komisija apzinās smago kaitējumu, ko rada alkohola lietošana, jo īpaši jauniešu vidū, un 
rīcības nepieciešamību. Vissvarīgākie pasākumi ir saistīti ar cenu, reklāmu un tirgvedību, 
ārstēšanās likmju palielināšanu cilvēkiem ar alkohola problēmu, kā arī alkohola pieejamību. 
Šo pasākumu lielākā daļa, arī tie, kurus ir ierosinājis lūgumraksta iesniedzējs (attiecībā uz 
alkohola pieejamību), ir dalībvalstu jurisdikcijā. Komisijas uzdevums ir atbalstīt, papildināt 
un saskaņot valstu politiku attiecībā uz alkoholu un veselību. 

                                               
1 Komisijas paziņojums COM(2006)0625.


