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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегия на Европейския съюз за оказване на подкрепа на държавите-
членки за намаляване на вредите от алкохола
(2007/2005(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 152 от Договора за ЕО,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за оказване 
на подкрепа на държавите-членки за намаляване на вредите от алкохола 
(COM(2006)0625),

– като взе предвид Препоръка 2001/458/EО на Съвета от 5 юни 2001 г. относно
консумацията на алкохол от млади хора, и по-специално деца и юноши1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 5 юни 2001 г. относно стратегията на 
Общността за намаляване на вредите от алкохола2,

– като взе предвид Препоръка 2004/345/EC на Комисията от 6 април 2004 г. относно
прилагането на разпоредбите в областта на сигурността по пътищата3,

– като взе предвид Стокхолмската декларация на Световната здравна организация
(СЗО) от 2001 г. относно проблема за младите хора и алкохола,

– като взе предвид различни решения на Съда на Европейските общности (по дело 
Franzen (C-189/95), дело Heinonen (C-394/97), дело Gourmet (C-405/98), Catalonia (C-
190 и C-179/90), Loi Evin (C-262/02 и C-429/02),

– като взе предвид резолюцията на СЗО от 25 май 2005 г. относно проблемите за 
общественото здраве от вредната употреба на алкохол (WHA 58.26),

– като взе предвид цел 12 от програма „Здраве 21“ от 1999 г. и плана за действие по 
отношение на алкохола 2000-2005 г. на Регионалния офис на СЗО за Европа,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2007),

А. като има предвид, че проблемът за злоупотребата с алкохол е очевидно налице на 
европейско равнище и е причина за голям процент заболявания и смъртни случаи, 
особено сред млади хора, и като има предвид, че необходимостта от насърчаване на 
навици за отговорна консумация на алкохол в наши дни е приоритет за всички 
държави-членки,

  
1 OВ L 161, 16.6.2001 г., стр. 38.
2 OВ C 175, 20.6.2001 г., стр. 1.
3 OВ L 111, 17.4.2004 г., стр. 75:
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Б. като има предвид, че прекомерната консумация на алкохол е определящ здравето 
фактор, тъй като води до поява на зависимост, и като има предвид, че член 12 от 
Договора посочва компетенциите и отговорностите на Европейския съюз по 
проблемите на общественото здраве чрез допълване на действията на отделните 
страни в тази област,

В. като има предвид, че ЕС може да предприема мерки в тясно сътрудничество с 
държавите-членки с цел превенция на свързаните с консумацията на алкохол 
здравни увреждания, както и на всички вторични вредни ефекти на злоупотребата с 
алкохол, като фетален синдром, заболявания на черния дроб, рак, повишено кръвно 
налягане, сърдечни удари, агресивно поведение, особено в рамките на семейството, 
пътнотранспортни произшествия, трудови злополуки и прояви на насилие,

Г. като има предвид, че Съдът на Европейските общности многократно е 
потвърждавал, че борбата с вредите от алкохола е важна и постижима цел на 
общественото здраве,

Д. като има предвид, че навиците и традициите в консумирането на алкохол се 
различават значително в отделните части на Европейския съюз — факт, който 
трябва да бъде взет предвид при формулирането на европейски подход към 
проблемите, свързани с консумацията на алкохол; като има предвид, че единна 
политика за всички страни от ЕС не би била възможна, но всяка държава-членка
трябва да разгледа характера на вредите от алкохола и да осигури адекватни мерки 
във връзка с местните проблеми, предизвикани от тези вреди,

Е. като има предвид, че навиците за отговорна консумация на алкохол трябва да бъдат 
определяни и насърчавани чрез провеждане на европейски кампании, насочени към 
обществеността, и трябва да бъдат взети сериозни мерки за предотвратяване на 
злоупотребата и неправилната употреба на алкохол, особено от водачи на превозни 
средства и работници, и за обезсърчаване на консумацията на алкохол от малолетни 
лица и бременни жени,

1. Приветства подхода на Комисията, възприет в съобщението за неправилната 
употреба на алкохол и нейните вредни за здравето последици; призовава Комисията 
да предложи по-осезателни мерки, насочени към най-уязвимите групи, като млади 
хора и бременни жени, и към най-чувствителните категории, като водачи на 
превозни средства и работници;

2. Признава, че умерената консумация на алкохол не трябва да бъде заклеймявана и че 
тя може да се разглежда като част от европейското културно наследство и начин на 
живот; признава, освен това, че умерената консумация на алкохол, т. е. 10 грама на 
ден съгласно Плана за действие по отношение на алкохола 2000 – 2005 г. на 
Регионалния офис на СЗО за Европа, подпомага профилактиката на сърдечно-
съдовите заболявания и исхемията в средната възраст и че качеството на живот 
също така е свързано с наличието на навици за отговорна консумация на алкохол; 
признава, че умерено консумиращите алкохол преобладават, а злоупотребата и 
неправилната употреба на алкохол са в по-малка степен в общия модел на 
поведение;
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3. Признава, че основаната на факти намеса и подходящата научна оценка са с доказан 
икономически ефект; следователно приканва държавите-членки и всички 
заинтересовани страни да увеличат средствата, насочени към кампании и програми 
за информираност и превенция;

4. Изтъква, че най-неотложните проблеми на злоупотребата с алкохол са свързани с 
въздействието на алкохола върху младите хора, които са по-уязвими спрямо 
физически и емоционални страдания, както и спрямо обществените вреди от 
консумацията на алкохол от самите тях или от други лица;

5. Изразява тревогата си от нарастването на консумацията на алкохол сред младите 
хора и отбелязва тревожната тенденция за започване на употреба на алкохол във все 
по-ранна възраст и опасни навици, като неумерена консумация на алкохол, 
едновременна употреба на алкохол и наркотици и управляване на МПС след 
консумация на алкохол;

6. С оглед по-добро справяне с рисковете от прекомерната употреба на алкохол сред 
младите хора призовава Комисията и държавите-членки да приемат следните мерки:

(i) започване на образователни кампании относно рисковете от злоупотребата с 
алкохол, особено чрез образователни програми в училищата, насочени към децата 
и юношите, и по-специално подготовка на родителите за разговори в семейството 
по проблемите на алкохола,

(ii) ограничаване на достъпа до алкохолни напитки и предлагането им на млади 
хора, например чрез стриктно прилагане на съществуващото законодателство за 
забрана на продажбата на алкохол на млади хора, засилване на контрола върху 
продавачи и дистрибутори, особено в супермаркетите и сред търговците на дребно, 
и налагане на електронно идентифициране на продажбите на алкохолни напитки в 
автоматите за продажба на напитки, аналогично на продажбата на цигари от 
автомати,

(iii) ангажиране на търговците на дребно и кетъринг индустрията във
формулирането и прилагането на конкретни мерки за предотвратяване на 
продажбата и сервирането на млади хора на алкохол и напитки, съдържащи 
алкохол,

(iv) специално внимание към напитките от групата „алкопоп“, разработени 
конкретно за младите хора, за да се гарантира, че потребителите могат ясно да 
разберат алкохолния характер на тези напитки, и забрана на продажбата им на 
млади хора; насърчаване също така на налагането на по-високи данъци за този вид 
напитки,

(v) приемане на обща правна рамка с минималните изисквания за възрастови 
ограничения за продажбата на алкохол на млади хора, която да бъде прилагана на 
национално равнище,

(vi) приемане на нулево ниво на алкохол в кръвта за неопитните водачи на 
превозни средства на европейско равнище, съгласно предложението на 
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Парламента, съдържащо се в неговата резолюция от 18 януари 2007 г. относно 
Европейската програма за действие за безопасност по пътищата1,

(vii) предоставяне на по-голям брой възможности за установяване и проверка на 
съдържанието на алкохол в кръвта и чрез прибягване до самостоятелни изчисления 
в интернет и широко разпространеното предлагане на анализатори на дъха, особено 
в дискотеки, заведения и стадиони, по магистрали и шосета изобщо, и особено в 
нощните часове,

(viii) предприемане на всякакви необходими мерки за повишаване в максимална 
степен на контрола върху управлението на превозни средства в нетрезво състояние 
чрез насърчаване на европейско равнище на минимални общи правила за честотата 
на контрола,

(ix) засилване на санкциите за управление на превозни средства в нетрезво 
състояние, като удължаване на срока на отнемане на свидетелството за управление 
и на конфискация на превозното средство,

(x) насърчаване на държавите-членки да гарантират наличието на алтернативни 
средства за обществен транспорт за консумирали алкохол водачи на превозни 
средства,

(xi) насърчаване на разширяването на т. нар. „програми, предназначени за водачите 
на превозни средства“ („който шофира, не пие“) чрез образователни средства,

(xii) учредяване на европейска награда за най-добра кампания срещу злоупотребата 
с алкохол, насочена към училищата и младите хора,

(xiii) засилване на обмена на най-добри практики при контрола върху управлението
на превозни средства от млади хора в нетрезво състояние между органите на 
националните полиции,

(xiv) насърчаване на инициативи, предназначени да гарантират психологическото 
проследяване на малолетни лица, постъпили в болница с остро алкохолно отравяне;

7. Смята, че проблемът с рекламите на алкохол, насочени към младите хора, трябва 
спешно да бъде разгледан;

8. Изисква от Комисията да въведе на европейско равнище единни правила за часовете 
на излъчване на телевизионни и радиореклами на алкохолни напитки;

9. Подчертава необходимостта от налагане на строги правила при спонсорирането на 
спортни и културни прояви от определени марки алкохолни напитки, когато 
проявите са предназначени за млади хора или голяма част от публиката е младежка;

10. Призовава Комисията да насърчава инициативи за обмен на най-добри медицински 
практики, както и на информационни кампании за повишаване на информираността 
за рисковете от злоупотребата с алкохол;

  
1 Одобрени текстове, P6_TA(2007)0009.
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11. Същевременно изисква от Комисията да насърчи разпространението на 
инструменти, като AUDIT (тест за разпознаване на нарушенията, свързани с 
употребата на алкохол), разработен от Световната здравна организация, който 
позволява бързото идентифициране на хората в риск, дори преди те самите да 
признаят наличието на проблем с алкохола; признава че навременното неформално 
обсъждане между общопрактикуващия лекар и пациента е един от най-ефективните 
инструменти за информиране на пациентите за рисковете от неправилната употреба 
на алкохол и за насърчаване на необходимите поведенчески промени у 
злоупотребяващите с алкохол;

12. Застъпва становището, че жените трябва да бъдат по-добре информирани за 
рисковете от употребата на алкохол по време на бременността и особено за риска от 
развитие на фетален алкохолен синдром с оглед предотвратяване на засягането на 
новородените от това заболяване; предлага също така персоналът на дородовите 
клиники да бъде обучен да разпознава евентуалните случаи на вредна употреба на 
алкохол възможно най-рано и да подкрепя тези жени в пълния отказ от консумация
на алкохол по време на бременността;

13. Счита, че Комисията и държавите-членки трябва да предприемат необходимите 
мерки за справяне с вредното социално въздействие на алкохола, като домашното
насилие; призовава за по-широка обществена подкрепа за семействата, които 
страдат от прекомерна употреба на алкохол; призовава за специална обществена 
помощ за децата, които живеят в семейства с проблеми, свързани с употребата на 
алкохол; предлага откриването на спешен номер за съобщаване на случаи на 
злоупотреба с алкохол в семейството;

14. Счита, че е важно, особено с оглед на законодателствата на ЕС и на държавите-
членки относно заетостта, да се разглеждат проблемите с консумацията на алкохол 
на работното място чрез насърчаване на засегнатите лица в търсенето на помощ, но 
припомня, че това винаги трябва да става с необходимото спазване на 
дискретността и правата на личността; настоятелно призовава работодателите да 
обърнат специално внимание на злоупотребата с алкохол на работното място чрез 
провеждане на образователни програми за превенция и осигуряване на помощ на 
трудещи се при алкохолни проблеми, като изхожда от схващането, че консумацията
на алкохол на работното място трябва да бъде забранена напълно;

15. Изразява убеденост, че намаляването на броя на пътнотранспортните произшествия
и свързаните с тях вреди, причинени от алкохола (17 000 смъртни случая годишно),
е приоритет за ЕС; с цел по-добро справяне с рисковете от прекомерната 
консумация на алкохол по пътищата призовава Комисията и държавите-членки да 
приемат следните мерки:

(i) насърчаване на чувствителното нарастване на броя на проверките за съдържание 
на алкохол в кръвта чрез определяне на европейско равнище на минимални правила 
за честотата на тези проверки и местата, където те трябва да бъдат засилени 
(автомагистрали, шосета, заведения, дискотеки, особено в нощните часове),

(ii) насърчаване на по-тежки санкции за водачите на превозни средства в нетрезво 
състояние, като по-продължителен период на отнемане на свидетелството за 
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управление,

(iii) насърчаване на установяване на границата от 0,5g/l като максимално ниво за 
съдържание на алкохол в кръвта за водачи на превозни средства, изискващи 
свидетелство за управление категория A и В, и 0,2g/l за управляващите по-висока 
категория превозни средства и всички професионални водачи;

16. Подчертава, че всякакъв вид мерки за предотвратяване на управлението на превозни 
средства в нетрезво състояние трябва да бъдат насърчавани; настоятелно призовава
за по-нататъшно разработване на блокиращи устройства при употреба на алкохол от 
водача и други инструменти, които механично препятстват управлението на 
превозни средства в нетрезво състояние, особено при професионалните водачи;

17. Приканва Комисията да започне или подкрепи информационни кампании за
отрицателното въздействие на злоупотребата с алкохол върху физическото и 
психическо здраве и социалното благополучие;

18. Настоятелно призовава държавите-членки да се справят с незаконната продажба и 
черния пазар на алкохол, да осъществяват контрол върху качеството на продавания 
алкохол и да засилят проверките върху домашно произведените алкохолни 
продукти (като дестилирани напитки), които могат да причинят смъртта на хора;

19. Приканва всички заинтересовани страни да насърчават, в рамките на предложения 
от Комисията форум „Здраве и алкохол“, осъществяването на конкретни действия и 
програми за справяне с вредата от алкохола, като изхожда от схващането, че 
основната цел на форума ще бъде обмен на най-добри практики, колективен 
ангажимент за действие, обезпечаване на правилната преценка на дейностите и 
контрол върху ефективното им изпълнение;

20. Припомня, че използването на предупреждения относно вредата от алкохолните 
напитки за здравето е забранена и че предупреждения за храни се допускат само в 
изключителните случаи, посочени в Регламент (EО) № 1924/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно употребата на определения за
хранителните и здравни свойства на храните1;

21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  
1 OВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
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