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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών μελών 
στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα
(2007/2005(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη 
των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από 
το οινόπνευμα (COM(2006)0625),

– έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Συμβουλίου 2001/458/ΕΚ, της 5ης Ιουνίου 2001, σχετικά 
με την κατανάλωση οινοπνεύματος από νέους, και ιδιαίτερα από τα παιδιά και τους 
εφήβους1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 για μια κοινοτική 
στρατηγική προς περιορισμό των βλαβών που προκαλούνται από το οινόπνευμα2,

– έχοντας υπόψη τη Σύσταση της Επιτροπής 2004/345/EC, της 6ης Απριλίου 2004, για την 
επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας3,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Στοκχόλμης του ΠΟΥ για τους νέους και το οινόπνευμα 
το 2001,

– έχοντας υπόψη τις διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση Franzen 
(C-189/95), υπόθεση Heinonen (C-394/97), υπόθεση Gourmet (C-405/98), υπόθεση 
Catalonia (C-190 και C-179/90), Loi Evin (C-262/02 και C-429/02)),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΠΟΥ της 25ης Μαΐου 2005 για τα προβλήματα δημόσιας 
υγείας που προκαλεί η κατάχρηση οινοπνεύματος (WHA 58.26),

– έχοντας υπόψη το στόχο 12 του εγγράφου Health 21 του 1999 και το σχέδιο δράσης για 
το οινόπνευμα 2000-2005 του ΠΟΥ στην περιοχή της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της κατάχρησης οινοπνεύματος είναι προφανές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όντας το αίτιο πολλών ασθενειών και θανάτων, ειδικά μεταξύ των 
νέων, και δεδομένου ότι η ανάγκη προώθησης συνηθειών υπεύθυνης κατανάλωσης 
οινοπνεύματος συνιστά σήμερα προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη,

  
1  ΕΕ L 161, 16.6.2001, σ. 38.
2  ΕΕ C 175, 20.6.2001, σ. 1.
3  ΕΕ L 111, 17.4.2004, σ. 75.
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Β. δεδομένου ότι η κατάχρηση οινοπνεύματος συνιστά ρυθμιστικό παράγοντα για την υγεία 
επειδή προκαλεί εθισμό και δεδομένου ότι το άρθρο 152 της Συνθήκης θεσπίζει την 
αρμοδιότητα και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
δημόσιας υγείας συμπληρώνοντας τις εθνικές δράσεις στον τομέα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δύναται να λαμβάνει μέτρα σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία που προκαλούνται από το 
οινόπνευμα καθώς και όλων των δευτερογενών βλαβερών επιπτώσεων της κατάχρησης 
οινοπνεύματος, όπως ο εμβρυικός αλκοολισμός, οι ασθένειες του ήπατος, ο καρκίνος, η 
αυξημένη πίεση, τα καρδιακά επεισόδια, η επιθετική συμπεριφορά, ιδίως εντός της 
οικογενείας, τα οδικά ατυχήματα, τα ατυχήματα στην εργασία και η βίαιη συμπεριφορά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επανειλημμένα επικυρώσει ότι η 
καταπολέμηση των κινδύνων που προκαλεί το οινόπνευμα αποτελεί σημαντικό και 
έγκυρο στόχο δημόσιας υγείας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήθειες και παραδόσεις κατανάλωσης οινοπνεύματος 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής προσέγγισης των 
σχετικών με το οινόπνευμα προβλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατή μια 
ενιαία, ομοιόμορφη πολιτική για το οινόπνευμα για όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά ότι κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάζει τη φύση των σχετικών με το οινόπνευμα βλαβών και 
να προσφέρει επαρκείς απαντήσεις σε τοπικές επιζήμιες καταστάσεις,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να οριστούν οι συνήθειες υπεύθυνης κατανάλωσης 
οινοπνεύματος και να προαχθούν με ευρωπαϊκές εκστρατείες προς τους πολίτες, και ότι 
πρέπει να ληφθούν έντονα μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνεύματος, ιδίως 
από οδηγούς και εργαζομένους, και για την αποθάρρυνση της κατανάλωσης από 
ανηλίκους και εγκύους,

1. χαιρετίζει την προσέγγιση που υιοθετεί η Επιτροπή στην Ανακοίνωση για την κατάχρηση 
οινοπνεύματος και τις επιζήμιες για την υγεία συνέπειές της· καλεί όμως την Επιτροπή να 
προτείνει πιο συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι και 
οι έγκυοι, και τις πλέον ευαίσθητες κατηγορίες, όπως οι οδηγοί και οι εργαζόμενοι·

2. αναγνωρίζει ότι δεν πρέπει να αναθεματίζεται η μετρημένη κατανάλωση οινοπνεύματος 
και ότι μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τρόπου ζωής
στην Ευρώπη· πέραν τούτου, αναγνωρίζει ότι η μέτρια κατανάλωση οινοπνεύματος, ήτοι 
10 γρ. ημερησίως σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το οινόπνευμα 2000-2005 του 
Regional Office for Europe (PAEA) του ΠΟΥ, συμβάλλει στην πρόληψη καρδιοπαθειών 
και ισχαιμίας σε μεσήλικες, ενώ η ποιότητα διαβίωσης σχετίζεται επίσης με υπεύθυνες 
συνήθειες κατανάλωσης· δέχεται ότι οι μετρημένοι καταναλωτές αποτελούν την 
πλειοψηφία των καταναλωτών οινοπνεύματος και ότι η κατάχρηση και η λανθασμένη 
χρήση αποτελούν ήσσονος σημασίας πρότυπο συμπεριφοράς·

3. δέχεται ότι οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε αποδείξεις και η δέουσα επιστημονική 
αξιολόγηση έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές από απόψεως κόστους· καλεί επομένως τα 
κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες να αυξήσουν τους πόρους που 
διατίθενται σε ενημερωτικές και προληπτικές εκστρατείες και προγράμματα·
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4. τονίζει ότι τα πλέον επείγοντα προβλήματα κατάχρησης οινοπνεύματος σχετίζονται με τις 
επιπτώσεις του οινοπνεύματος επί των νέων, οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι στα φυσικά 
και συναισθηματικά δεινά καθώς και στην κοινωνική ζημία από την κατανάλωση 
οινοπνεύματος εκ μέρους των ιδίων ή άλλων·

5. ανησυχεί για την αύξηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος μεταξύ των νέων και 
επισημαίνει την ανησυχητική τάση έναρξης της κατανάλωσης από όλο και μικρότερη 
ηλικία, με επικίνδυνες συνήθειες όπως η ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος
(binge drinking), η μικτή κατανάλωση οινοπνεύματος και ναρκωτικών και η κατανάλωση 
και οδήγηση·

6. προς βελτιωμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την υπερβολική 
κατανάλωση οινοπνεύματος από τους νέους, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν τα εξής μέτρα:

(i) υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της
κατάχρησης οινοπνεύματος, ιδίως μέσω σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
στόχο παιδιά και εφήβους, αλλά και ειδικότερα τους γονείς τους, ούτως ώστε να 
προετοιμαστούν για να μιλήσουν για τα σχετικά με το οινόπνευμα προβλήματα στο 
οικογενειακό πλαίσιο,

(ii) περιορισμός της δυνατότητας πρόσβασης και της διαθεσιμότητας οινοπνευματωδών
ποτών για τους νέους, λόγου χάρη με την αυστηρή εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση οινοπνεύματος σε νέους, με την ένταση των 
ελέγχων πωλητών και διανομέων, ιδίως των υπεραγορών και των φορέων λιανικής 
πώλησης, και επιβάλλοντας την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας κατά την 
πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε αυτόματα μηχανήματα, όπως συμβαίνει ήδη με την 
πώληση τσιγάρων,

(iii) εμπλοκή των φορέων λιανικής πώλησης και της βιομηχανίας υπηρεσιών 
τροφοδοσίας (catering) στον προσδιορισμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων 
ούτως ώστε να μην πωλείται ή σερβίρεται οινόπνευμα και αλκοολούχα αναψυκτικά 
(alcopops) σε άτομα νεαρής ηλικίας,

(iv) συγκεκριμένη εστίαση σε ποτά όπως τα "alcopops", που απευθύνονται ειδικά στους
νέους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οινοπνευματώδης φύση τους θα είναι εμφανής 
στους καταναλωτές και ότι θα απαγορεύεται η πώλησή τους στους νέους· επίσης η 
προώθηση υψηλότερης φορολογίας των ποτών αυτών,

(v) έγκριση κοινού νομικού πλαισίου με ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τα όρια ηλικίας 
για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε νέους που θα εφαρμόζεται σε εθνικό 
επίπεδο,

(vi) έγκριση του ορίου αλκοόλ 0% για τους νέους οδηγούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως
ήδη πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 για το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια1,

  
1  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0009.
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(vii) παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων γνώσης και επαλήθευσης του ποσοστού 
αλκοολαιμίας (ΠΑ), μεταξύ άλλων με τη χρήση μεθόδων αυτοελέγχου στο Διαδίκτυο και 
την ευρεία διαθεσιμότητα συσκευών ανάλυσης της αναπνοής, ιδίως σε ντισκοτέκ, μπαρ
και στάδια, καθώς και σε αυτοκινητοδρόμους και δρόμους γενικώς, ιδίως κατά τις 
νυχτερινές ώρες,

(viii) λήψη των απαραίτητων μέτρων προς μέγιστη ενίσχυση των ελέγχων των 
μεθυσμένων οδηγών, με την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινών ελάχιστων 
κανόνων για τη συχνότητα των ελέγχων,

(ix) ενίσχυση των κυρώσεων για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, όπως η
μακρόχρονη απόσυρση της άδειας οδήγησης και περίοδοι κατάσχεσης του οχήματος,

(x) ενθάρρυνση των κρατών μελών να προσφέρουν εναλλακτικά δημόσια μέσα
μεταφοράς για τους οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινόπνευμα,

(xi) προώθηση της διεύρυνσης των προγραμμάτων 'ορισμού του οδηγού' (designated-
driver programmes) - "όποιος οδηγεί δεν πίνει" - μέσω εκπαιδευτικών μέσων,

(xii) θέσπιση ευρωπαϊκού βραβείου για την καλύτερη εκστρατεία κατά της κατάχρησης
οινοπνεύματος που θα έχει ως στόχο τα σχολεία και τους νέους,

(xiii) ενίσχυση της ανταλλαγής μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων των
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τους ελέγχους για τη μέθη κατά την οδήγηση νέων,

(xiv) προώθηση πρωτοβουλιών με στόχο την εξασφάλιση της ψυχολογικής 
παρακολούθησης των ανηλίκων που μεταφέρονται σε νοσοκομεία με οξεία δηλητηρίαση 
από οινόπνευμα ·

7. πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως το πρόβλημα της διαφήμισης 
οινοπνευματωδών που έχει ως στόχο τους νέους·

8. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενιαίους κανόνες για τη χρονική 
στιγμή της εκπομπής διαφημίσεων οινοπνευματωδών ποτών·

9. τονίζει ότι πρέπει να τεθεί τάξη στην εκ μέρους οινοπνευματωδών ποτών χορηγία 
αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε νέους ή στις οποίες 
μεγάλο μέρος των θεατών είναι νέοι·

10. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες με στόχο την ανταλλαγή των βέλτιστων 
ιατρικών πρακτικών καθώς και την προαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών που 
αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους της κατάχρησης 
οινοπνεύματος·

11. ταυτόχρονα, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διάδοση μέσων όπως το AUDIT 
(Αlcohol Use Disorders Identification test) που έχει αναπτύξει η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας, τα οποία επιτρέπουν την ταχεία εξακρίβωση των ατόμων που κινδυνεύουν, πριν 
κάν δεχτούν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα με το αλκοόλ· αναγνωρίζει ότι η έγκαιρη άτυπη 
συζήτηση μεταξύ γενικών ιατρών και ασθενών συνιστά ένα από τα αποτελεσματικότερα 
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εργαλεία για την ενημέρωση των ασθενών όσον αφορά τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
κατάχρηση οινοπνεύματος και για την προαγωγή των απαραίτητων μεταβολών των 
προτύπων συμπεριφοράς των εξαρτημένων από την κατανάλωση οινοπνεύματος·

12. υποστηρίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα σχετικά με τους κινδύνους 
που εκπροσωπεί η κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την εγκυμοσύνη και ειδικότερα 
σχετικά με τον ο εμβρυικό αλκοολισμό, προκειμένου να μην επηρεάζονται τα νεογνά από 
την ασθένεια· προτείνει επιπλέον να εκπαιδευτούν οι κλινικές προγεννητικού ελέγχου στη
συντομότερη δυνατή εξακρίβωση των πιθανών περιπτώσεων επιβλαβούς κατανάλωσης
οινοπνεύματος και να παρέχεται υποστήριξη στις γυναίκες που σταματούν εντελώς την 
κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την εγκυμοσύνη τους·

13. πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα δέοντα μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες κοινωνικές επιπτώσεις του οινοπνεύματος, όπως η οικιακή 
βία· ζητεί εντονότερη κοινωνική υποστήριξη για τις οικογένειες που υποφέρουν από την 
υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος· ζητεί να παρέχεται ειδική κοινωνική συνδρομή 
στα παιδιά που ζουν σε οικογένειες με προβλήματα κατάχρησης οινοπνεύματος· προτείνει 
να θεσπιστεί τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για την καταγγελία σχετικών με το 
οινόπνευμα καταχρήσεων εντός της οικογενείας·

14. πιστεύει ότι πρέπει οπωσδήποτε, τηρώντας την εργατική νομοθεσία της ΕΕ και των 
κρατών μελών, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κατανάλωσης οινοπνεύματος στον 
τόπο εργασίας ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερομένους να ζητήσουν βοήθεια, αλλά 
υπενθυμίζει ότι αυτό πρέπει πάντα να γίνεται με το δέοντα σεβασμό της ιδιωτικότητας και 
των δικαιωμάτων του ατόμου· παροτρύνει τους εργοδότες να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην κατάχρηση οινοπνεύματος στον τόπο εργασίας με την εφαρμογή προληπτικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προσφέροντας βοήθεια στους εργαζόμενους με 
προβλήματα αλκοολισμού, δεδομένου ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την 
εργασία πρέπει να απαγορεύεται εντελώς·

15. πιστεύει ότι η μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των σχετικών ζημιών που 
προξενεί το οινόπνευμα (17.000 θάνατοι ετησίως) συνιστά προτεραιότητα της ΕΕ· για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων της υπερκατανάλωσης οινοπνεύματος στους 
δρόμους καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα ακόλουθα μέτρα:

(i) να υποστηρίξουν τη σημαντική αύξηση των ελέγχων αλκοολαιμίας με τον ορισμό σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ελάχιστων κανόνων για τη συχνότητα των ελέγχων και τα μέρη στα 
οποία πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι (αυτοκινητόδρομοι, οδοί, μπαρ, ντισκοτέκ, ιδίως 
κατά τις νυχτερινές ώρες),

(ii) να προωθήσουν βαρύτερες κυρώσεις για την οδήγηση υπό μέθη, όπως η μακρόχρονη 
απόσυρση της άδειας οδήγησης,

(iii) να προωθήσουν τον ορισμό των 0,5g/l ως μέγιστο επίπεδο αλκοολαιμίας για τους
οδηγούς μεταφορικών μέσων που απαιτούν την κατοχή αδείας οδήγησης των κατηγοριών
A και B, και των 0,2g/l για τους οδηγούς μεταφορικών μέσων που απαιτούν την κατοχή 
αδείας οδήγησης υψηλότερης κατηγορίας και για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς·

16. τονίζει ότι πρέπει να προωθηθούν όλα τα αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή της 
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οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος· παροτρύνει την περαιτέρω εξέλιξη 
συστημάτων ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του 
οδηγού και άλλων μέσων που εμποδίζουν με μηχανικό τρόπο την οδήγηση υπό την 
επήρεια οινοπνεύματος, ιδίως για τους επαγγελματίες οδηγούς·

17. καλεί την Επιτροπή να αρχίσει ή να υποστηρίξει ενημερωτικές εκστρατείες για τις 
αρνητικές επιπτώσεις της κατάχρησης οινοπνεύματος επί της φυσικής και διανοητικής 
υγείας καθώς και επί της κοινωνικής ευμάρειας·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των παράνομων πωλήσεων 
οινοπνεύματος στη μαύρη αγορά, να ελέγχουν την ποιότητα του πωλούμενου 
οινοπνεύματος και να εντείνουν τους ελέγχους των οικιακής παρασκευής
οινοπνευματωδών προϊόντων (όπως των προϊόντων απόσταξης) που μπορεί να 
αποδειχθούν θανάσιμα για την ανθρώπινη ζωή·

19. καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να προωθήσουν, στα πλαίσια του Φόρουμ Υγείας και 
Οινοπνεύματος που προτείνει η Επιτροπή, την υλοποίηση απτών ενεργειών και 
προγραμμάτων προς αντιμετώπιση των σχετικών με το οινόπνευμα βλαβών, δεδομένου 
ότι βασικό στόχο του Φόρουμ θα αποτελεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η επίτευξη 
δεσμεύσεων για την εφαρμογή δράσεων, η εξασφάλιση της δέουσας αξιολόγησης των 
δράσεων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους·

20. υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η διατύπωση ισχυρισμών υγείας στα οινοπνευματώδη ποτά 
και ότι οι ισχυρισμοί διατροφής επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ως 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας 
που διατυπώνονται στα τρόφιμα1;

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  
1  ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9.


