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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en EU-strategi til støtte for medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere 
alkoholrelaterede skader
(2007/2005(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 152,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-strategi til støtte for 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader 
(KOM(2006)0625),

– der henviser til Rådets henstilling 2001/458/EF af 5. juni 2001 om unge menneskers, især 
børns og helt unges alkoholforbrug1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 5. juni 2001 om en fællesskabsstrategi til 
mindskelse af alkoholrelaterede skader2,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 6. april 2004 om kontrol på området 
trafiksikkerhed3,

– der henviser til erklæringen fra WHO-konferencen i Stockholm i 2001 om unge og 
alkohol,

– der henviser til EF-Domstolens afgørelser i følgende sager: Franzen (sag C-189/95), 
Heinonen (sag C-394/97), Gourmet (sag C-405/98), Catalonia (sag C-190 og C-179/90) 
og Loi Evin (sag C-262/02 og C-429/02),

– der henviser til WHO's resolution af 25. maj 2005 om folkesundhedsproblemer forårsaget 
af skadeligt alkoholforbrug (WHA 58.26),

– der henviser til målsætning 12 i "Health 21" fra 1999 og handlingsplanen om alkohol for 
2000-2005 i WHO's europæiske region,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2007),

A. der henviser til det åbenlyse alkoholmisbrug i Europa, som er årsag til mange sygdomme 
og dødsfald, navnlig blandt unge, og til, at behovet for at fremme ansvarlige drikkevaner i 
dag er en prioritet for alle medlemsstaterne, 

B. der henviser til, at overdrevent alkoholforbrug er en sundhedsdeterminant, idet det skaber 

  
1 EFT L 161 af 16.6.2001, s. 38.
2 EFT C 175 af 20.6.2001, s. 1.
3 EUT L 111 af 17.4.2004, s. 75.
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afhængighed, og til, at det af traktatens artikel 152 fremgår, at det henhører under Den 
Europæiske Unions kompetence- og ansvarsområde at håndtere problemer med 
folkesundheden ved at supplere nationale tiltag på dette område,

C. der henviser til, at EU kan træffe foranstaltninger i tæt samarbejde med medlemsstaterne 
med henblik på at forebygge alkoholrelaterede sundhedsmæssige risici samt alle 
sekundære skadelige virkninger af alkoholmisbrug, f.eks. føtalt alkoholsyndrom, hepatitis, 
kræft, forhøjet blodtryk, hjerteanfald, aggressiv adfærd, navnlig inden for familien, 
trafikulykker, ulykker på arbejdspladsen og vold,

D. der henviser til, at EF-domstolen gentagne gange har bekræftet, at bekæmpelse af 
alkoholrelaterede skader er et vigtigt og velbegrundet mål for folkesundheden,

E. der henviser til, at drikkevaner og -traditioner varierer betragteligt mellem forskellige dele 
af Den Europæiske Union, hvilket der bør tages højde for i forbindelse med fastlæggelsen 
af en europæisk tilgang til alkoholrelaterede problemer; der henviser til, at det ikke vil 
være muligt at fastlægge en enkel, ensartet alkoholpolitik for alle EU's medlemsstater, 
men at hver enkelt medlemsstat bør undersøge årsagerne til de alkoholrelaterede skader og 
træffe passende foranstaltninger til imødegåelse af skadelige lokale omstændigheder, 

F. der henviser til, at der bør udarbejdes og udbredes retningslinjer for ansvarlige 
drikkevaner gennem europæiske kampagner henvendt til borgerne, og at der bør træffes 
skrappe foranstaltninger for at forebygge alkoholmisbrug, navnlig blandt bilister og 
arbejdere, og afholde mindreårige og gravide fra at drikke,

1. glæder sig over Kommissionens tilgang i meddelelsen om alkoholmisbrug og de skadelige 
helbredsmæssige konsekvenser heraf; opfordrer dog Kommissionens til at foreslå mere 
konkrete foranstaltninger, der er målrettet de mest sårbare grupper som f.eks. unge og 
gravide og de mest følsomme grupper som f.eks. bilister og arbejdere;

2. erkender, at moderat alkoholforbrug ikke bør dæmoniseres og kan betragtes som en del af 
den europæiske kulturarv og livsstil; erkender desuden, at moderat alkoholforbrug, dvs. 10 
gram om dagen i henhold til WHO's europæiske regions handlingsplan om alkohol 2000-
2005, bidrager til at forebygge hjerte-kar-sygdomme og iskæmi blandt midaldrende 
personer, og at ansvarlige drikkevaner også har indflydelse på livskvaliteten; erkender, at 
hovedparten af alkoholforbrugerne er moderate forbrugere, og at misbrug er et mindre 
omfattende adfærdsmønster;

3. erkender, at indgreb baseret på beviser og egentlige videnskabelige evalueringer har vist 
sig at være omkostningseffektive; opfordrer derfor medlemsstaterne og alle berørte parter 
til at tildele flere ressourcer til oplysnings- og forebyggelseskampagner og -programmer;

4. understreger, at de mest uopsættelige problemer i forbindelse med alkoholmisbrug er 
alkoholens virkninger på unge mennesker, som ofte er mere sårbare over for fysiske og 
psykiske lidelser samt sociale skadelige virkninger fra deres eget og andres 
alkoholforbrug;

5. er bekymret over det øgede alkoholforbrug blandt unge og bemærker en bekymrende 
tendens til, at de begynder at drikke tidligere og tidligere og tilegner sig farlige vaner som 
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f.eks. drukture, blanding af alkohol og stoffer samt spirituskørsel;

6. opfordrer, med henblik på bedre imødegåelse af de risici, der er relateret til overdrevent 
alkoholforbrug blandt unge, Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe følgende 
foranstaltninger:

(i) lancere undervisningskampagner om de risici, der er forbundet med alkoholmisbrug, 
navnlig gennem undervisningsprogrammer i skolerne, der er rettet direkte mod børn og 
unge og også specifikt mod deres forældre med henblik på at forberede dem til at tale om 
alkoholrelaterede problemer i familien,

(ii) begrænse unges adgang til og tilgængeligheden af alkoholholdige drikkevarer, f.eks. 
gennem konsekvent gennemførelse af den gældende lovgivning, som forbyder salg af 
alkohol til unge, ved at intensivere kontrollen med sælgere og distributører, navnlig 
supermarkeder og detailhandlere, og gennem pålæg om elektronisk identificering ved 
salg af alkoholiske drikkevarer i salgsautomater, sådan som det allerede er tilfældet ved 
salg af cigaretter, 

(iii) inddrage detailhandlere og cateringindustrien i udarbejdelsen og implementeringen af 
konkrete foranstaltninger til forhindring af salg og servering af alkohol og sodavand tilsat 
alkohol (alkopops) til unge,

(iv) fokusere særligt på drikkevarer som de såkaldte alkopops, som er specifikt rettet mod 
unge, med henblik på at sikre, at forbrugerne klart kan identificere alkoholen og salget til 
unge blive underlagt forbud, samt at fremme højere afgifter på disse drikkevarer,

(v) vedtage et fælles retsgrundlag med minimumsbestemmelser for aldersgrænserne ved 
salg af alkoholholdige drikkevarer til unge, som skal implementeres på nationalt plan,

(vi) vedtage alkoholgrænser inden for EU på 0 % for personer, der netop har erhvervet 
kørekort, sådan som Parlamentet foreslog det i sin beslutning af 18. januar 2007 om et 
europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden1, 

(vii) stille flere muligheder til rådighed med henblik på at kunne fastslå og undersøge 
alkoholprocenten i blodet (AKB), bl.a. gennem anvendelse af udregninger, man selv kan 
foretage på internettet, og bred adgang til alkometre, navnlig på diskoteker, barer og 
stadioner samt på motorveje og veje generelt, navnlig i nattetimerne,

(viii) træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne øge kontrollen med 
spirituskørsel til et maksimum gennem fremme af fælles minimumsbestemmelser på EU-
plan, for så vidt angår kontrolhyppigheden,

(ix) skærpe sanktionerne mod spirituskørsel, f.eks. langvarig fratagelse af kørekort og 
midlertidig beslaglæggelse af køretøjet,

(x) tilskynde medlemsstaterne til at sikre adgang til alternative offentlige transportmidler 
for bilister, der har indtaget alkohol,

  
1 Vedtagne tekster P6_TA(2007)0009.
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(xi) fremme udbredelsen af "designated-driver"-programmer ("den, der kører, drikker 
ikke") gennem undervisning,

(xii) indføre en europæisk pris for den bedste kampagne mod alkoholmisbrug, der skal 
være rettet mod skoler og unge,

(xiii) optrappe udvekslingen af bedste praksis mellem de nationale politistyrker, for så 
vidt angår kontrol med spirituskørsel blandt unge mennesker,

(xiv) fremme initiativer, der skal sikre psykologisk opfølgning for mindreårige, der bliver 
indlagt på hospitalet med akut alkoholforgiftning;

7. mener, at der hurtigst muligt bør tages hånd om problemet med alkoholreklamer, der er 
rettet mod unge; 

8. anmoder Kommissionen om at indføre fælles EU-bestemmelser om sendetider for 
reklamer for alkoholholdige drikkevarer;

9. understreger nødvendigheden af at fastlægge regler for alkoholproducenters sponsoraftaler 
i forbindelse med sports- og kulturbegivenheder, der er rettet mod unge, eller hvis 
publikum i høj grad består af unge;

10. opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer med henblik på udveksling af de bedste 
behandlingsmetoder samt udbredelse af oplysningskampagner med henblik på at øge 
bevidstheden om de risici, der er forbundet med alkoholmisbrug; 

11. anmoder samtidig Kommissionen om at fremme udbredelsen af instrumenter som f.eks. 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), som er udviklet af 
Verdenssundhedsorganisationen, og som giver mulighed for hurtigt at identificere 
personer, der er i risikogruppen, allerede inden de erkender, at de har et alkoholproblem; 
erkender, at uformel kommunikation på et tidligt tidspunkt mellem praktiserende læger og 
deres patienter er et af de mest effektive redskaber til at oplyse patienterne om de risici, 
der er forbundet med alkoholmisbrug, og til at skabe den nødvendige ændring i 
misbrugeres adfærd;

12. mener, at kvinder bør informeres bedre om de risici, der er forbundet med indtagelse af 
alkohol under graviditet, og især om føtalt alkoholsyndrom, for at forhindre, at nyfødte 
babyer påvirkes af disse sygdomme; foreslår desuden, at ansatte på graviditetsklinikker 
undervises i at opdage potentielle tilfælde af skadeligt alkoholforbrug så tidligt som 
muligt og i at opfordre disse kvinder til at indstille deres alkoholforbrug fuldstændigt 
under graviditeten;

13. mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at kunne imødegå alkoholrelaterede skadelige sociale virkninger, f.eks. 
vold i hjemmet; anmoder om mere social støtte til familier, der lider under et overdrevent 
alkoholforbrug; opfordrer til særlig social støtte til børn, der lever i familier med 
alkoholrelaterede problemer; foreslår at oprette et nødkaldsnummer til anmeldelse af 
alkoholmisbrug i familien;
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14. mener, at det er vigtigt af hensyn til lovgivningen på beskæftigelsesområdet i EU og i 
medlemsstaterne at tage hånd om alkoholrelaterede problemer på arbejdspladsen ved at 
tilskynde de pågældende personer til at søge hjælp, men minder om, at dette altid bør 
gøres under behørigt hensyn til privatlivets fred og individets rettigheder; opfordrer 
indtrængende arbejdsgivere til at være særligt opmærksom på alkoholmisbrug på 
arbejdspladsen og til at iværksætte forebyggende undervisningsprogrammer samt hjælpe 
arbejdstagere med alkoholproblemer og indføre totalforbud mod indtagelse af alkohol på 
arbejdspladsen;

15. er overbevist om, at det er en prioritering for EU at nedbringe antallet af trafikulykker og 
hermed forbundne skader, der skyldes alkohol (17.000 dødsfald årligt); opfordrer med 
henblik på bedre imødegåelse af de risici, der er relateret til overdrevent alkoholforbrug i 
trafikken, Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe følgende foranstaltninger:

(i) bidrage til en betydelig optrapning af kontrollen af alkoholprocent i blodet ved at 
fastsætte EU-dækkende minimumsbestemmelser for kontrolhyppigheden og steder, hvor 
kontrollen skal optrappes (motorveje, veje, barer, diskoteker, navnlig i nattetimerne),

(ii) tilskynde til skrappere sanktioner for spirituskørsel, f.eks. langvarig fratagelse af 
kørekortet,

(iii) fremme fastsættelsen af 0,5g/l som det maksimalt tilladte alkoholindhold i blodet for 
førere af køretøjer, hvortil der kræves kategori A- eller B-kørekort, og 0,2g/l for førere af 
køretøjer, hvortil der kræves et kørekort i en højere kategori, samt for alle 
erhvervschauffører;

16. understreger, at alle effektive foranstaltninger med henblik på at undgå spirituskørsel bør 
fremmes; opfordrer indtrængende til videreudvikling af alkolåsesystemer og andre 
anordninger, som automatisk forhindrer spirituskørsel, navnlig for erhvervschauffører;

17. opfordrer Kommissionen til at iværksætte eller støtte oplysningskampagner om alkohols 
negative virkninger på det fysiske og psykiske helbred samt på den sociale velfærd;

18. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage hånd om problemet med illegal handel 
og sortbørshandel med alkohol, kontrollere kvaliteten af den alkohol, der sælges, og 
optrappe kontrollen med hjemmebrygget alkohol (f.eks. destillerede produkter), som kan 
være livsfarlig for mennesker;

19. opfordrer alle berørte parter til i det forum for alkohol og sundhed, som Kommissionen 
foreslår oprettet, at fremme implementeringen af konkrete aktioner og programmer til 
imødegåelse af alkoholrelaterede skader, idet hovedformålet med forummet vil være at 
udveksle bedste praksis, tilskynde til at deltage i aktioner, sikre behørig evaluering af 
aktionerne og overvåge gennemførelsen af dem;

20. minder om, at det er forbudt at anvende sundhedsanprisninger på alkoholholdige 
drikkevarer, og at næringsanprisninger kun er tilladt i særlige tilfælde i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 
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om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer1;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  
1 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.


