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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu strateegia kohta liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju 
vähendamisel
(2007/2005(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 152;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Liidu strateegia kohta liikmesriikide toetamiseks 
alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel (KOM(2006)0625);

– võttes arvesse nõukogu 5. juuni 2001. aasta soovitust 2001/458/EÜ noorte inimeste, eriti 
laste ja noorukite alkoholitarbimise kohta1; 

– võttes arvesse nõukogu 5. juuni 2001. aasta järeldust ühenduse strateegia kohta alkoholist 
põhjustatud kahju vähendamiseks2; 

– võttes arvesse komisjoni 6. aprilli 2004. aasta soovitust 2004/345/EÜ liiklusohutust 
käsitlevate õigusaktide täitmise tagamise kohta3; 

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 2001. aasta Stockholmi deklaratsiooni 
noorte ja alkoholi kohta;

– võttes arvesse mitmeid Euroopa Kohtu otsuseid (kohtuasi C-189/95 (Franzen), kohtuasi 
C-394/97 (Heinonen), kohtuasi C-405/98 (Gourmet), kohtuasjad C-190 ja C-179/90 
(Catalonia) ning kohtuasjad C-262/02 ja C-429/02 (Loi Evin));

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 25. mai 2005. aasta resolutsiooni alkoholi 
kuritarvitamisest tulenevate rahvatervise probleemide kohta (WHA 58.26);

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni 1999. aasta Health 21 
programmi eesmärki 12 ja alkoholiteemalist tegevuskava aastateks 2000–2005;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et alkoholi kuritarvitamise probleem Euroopas on ilmne, olles suure osa 
haiguste ja surmajuhtumite põhjustaja eriti noorte inimeste hulgas, ja arvestades, et 
vastutustundlike alkoholitarbimise harjumuste edendamise vajadus on praegusel ajal kõigi 
liikmesriikide prioriteet;  

B. arvestades, et alkoholi liigtarbimine on tervist kahjustav tegur, kuna see tekitab sõltuvust, 

  
1  EÜT L 161, 16.6.2001, lk 38.
2 EÜT C 175, 20.6.2001, lk 1.
3  ELT L 111, 17.4.2004, lk 75.
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ja arvestades, et EÜ asutamislepingu artiklis 152 sätestatakse Euroopa Liidu pädevus ja 
vastutus tegeleda rahvatervise probleemidega, täiendades selleteemalisi siseriiklikke 
tegevuskavu; 

C. arvestades, et EL saab võtta meetmeid tihedas koostöös liikmesriikidega, et hoida ära 
alkoholi põhjustatud terviseriske, samuti alkoholi kuritarvitamisega kaasnevad kahjusid 
nagu loote alkoholisündroom, maksahaigused, vähk, kõrgenenud vererõhk, südameinfarkt, 
agressiivne käitumine (eriti just pereringis), liiklusõnnetused, tööõnnetused ja vägivald;

D. arvestades, et Euroopa Kohus on korduvalt kinnitanud, et alkoholist põhjustatud kahju 
vastu võitlemine on oluline ja põhjendatud rahvatervisealane eesmärk;

E. arvestades, et alkoholi tarbimise harjumused ja traditsioonid varieeruvad märkimisväärselt 
Euroopa Liidu erinevates piirkondades ning seda asjaolu peaks arvestama Euroopa 
lähenemisviisi koostamisel alkoholiga seotud probleemide kohta;  arvestades, et ühe ühtse 
alkoholipoliitika koostamine kõigi ELi riikide jaoks pole võimalik, vaid iga liikmesriik 
peaks kaaluma alkoholi põhjustatud kahju olemust ja tagama sobivad lahendused 
kahjulikele kohalikele olukordadele;

F. arvestades, et tuleks määratleda vastutustundlikud alkoholitarbimise harjumused ja neid 
edendada Euroopa avalikkusele suunatud kampaaniatega ning võtta rangeid meetmeid, et 
hoida ära alkoholi liig- ja kuritarvitamine eriti autot juhtides ja töötades ning vähendada 
alaealiste ja rasedate alkoholitarbimist,

1. tervitab komisjoni valitud strateegiat alkoholi kuritarvitamisest ja selle 
tervistkahjustavatest tagajärgedest teavitamisel; kutsub siiski komisjoni üles esitama 
konkreetsemaid meetmeid, mis on suunatud kõige haavatavamatele gruppidele (nt noored 
inimesed ja rasedad naised) ja kõige enam tundlikele gruppidele (nt autojuhid ja töölised);  

2. on seisukohal, et mõõdukat alkoholi tarbimist ei tohiks hukka mõista ja seda võib pidada 
Euroopa kultuuripärandi ja elustiili osaks; tunnistab sealjuures, et mõõdukas alkoholi 
tarbimine (st 10 grammi päevas vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa 
piirkondliku kontori alkoholiteemalise tegevuskava (PAEA) alusel aastateks 2000–2005) 
aitab ära hoida südame-veresoonkonna haiguseid ja isheemiat keskealiste hulgas, ning et 
elukvaliteet on samuti seotud vastutustundlike alkoholitarbimise harjumustega;   
tunnistab, et valdava enamuse alkoholi tarbijatest moodustavad mõõdukad tarbijad ning 
alkoholi liig- ja kuritarvitamine on vähemlevinud käitumisviisid;

3. tunnistab, et tõenditel põhinevad sekkumised ja põhjalik teaduslik hinnang on osutunud 
tulusateks; kutsub seetõttu liikmesriike ja kõiki sidusrühmi üles suurendama teavitus- ja 
ennetuskampaaniate ning -programmide jaoks eraldatavaid vahendeid;

4. märgib, et alkoholi kuritarvitamise kõige pakilisemad probleemid on seotud alkoholi 
mõjuga noortele inimestele, kes on vastuvõtlikumad füüsilistele ja emotsionaalsetele 
kannatustele ning samuti enda või teiste inimeste joomisest põhjustatud sotsiaalsele 
kahjule;

5. tunneb muret alkoholi tarbimise suurenemise pärast noorte inimeste hulgas ja täheldab 
murettekitavat suundumust joomise alustamisele veelgi nooremas eas koos seesuguste 
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ohtlike harjumustega nagu joomingud, alkoholi ja narkootikumide koostarbimine ning 
alkoholijoobes sõidukijuhtimine;

6. selleks, et võidelda tulemuslikumalt alkoholi liigtarvitamise vastu noorte inimeste hulgas, 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma järgmisi meetmeid:

i) algatama alkoholi kuritarvitamisega kaasnevate ohtude teemalisi koolituskampaaniaid, 
eelkõige koolides toimuvate lastele ja noorukitele suunatud koolitusprogrammide kaudu 
ning iseäranis ka nende vanemate kaudu, et valmistada neid ette alkoholiteemaliste 
probleemide arutamiseks perekonna tasandil; 

ii) piirama noorte ligipääsu alkohoolsetele jookidele, näiteks rakendades rangelt 
olemasolevaid õigusakte, mis keelavad alkoholimüügi noortele inimestele, tugevdades 
kontrolli müüjate ja turustajate üle, eelkõige kaupluste ja jaemüüjate üle, ning kehtestades 
elektroonilise identifitseerimissüsteemi alkohoolsete jookide müümiseks 
müügiautomaatides – nagu see juba toimib sigarettide müügi puhul;

iii) kaasama jaemüüjad ja toitlustusettevõtted konkreetsete meetmete leidmisel ja 
rakendamisel, et hoida ära alkoholi ja lahjade alkohoolsete segujookide müümine ja 
pakkumine noortele;

iv) keskenduma eriti sellistele jookidele nagu lahjad alkohoolsed segujoogid, mis on 
spetsiaalselt noortele suunatud, tagades sellega, et tarbijad on selgelt teadlikud seesuguste 
jookide alkoholisisaldusest ja asjaolust, et nende müümine noortele on keelatud; samuti 
kehtestama sellistele jookidele kõrgemad maksud;

v) võtma vastu ühtse siseriiklikult rakendatava õigusliku raamistiku, mis sätestab 
alkoholimüügi minimaalse vanusepiiri noortele;

vi) võtma kasutusele nullpromillimäära algajate sõidukijuhtide puhul kogu Euroopas, 
nagu Euroopa Parlamendi 18. jaanuari 2007. aasta resolutsioonis Euroopa liiklusohutuse 
tegevusprogrammi1 kohta juba soovitatakse; 

vii) tagama rohkem võimalusi vere alkoholisisalduse määramiseks ka internetipõhise 
automaatse kalkulaatori ning alkomeetrite laialdase kättesaadavuse kaudu eelkõige 
diskoteekides, pubides ja staadionidel ning kiirteedel ja maanteedel üldiselt, kuid eriti 
öisel ajal;

viii) võtma kõik vajalikud meetmed joobes sõidukijuhtimise maksimaalseks 
kontrollimiseks ühtsete üleeuroopaliste kontrollimise sageduse miinimumnormide 
kasutuselevõtu kaudu;

ix) karmistama sanktsioone joobes sõidukijuhtimise puhul, näiteks juhtimisõiguse 
äravõtmise ja sõiduki konfiskeerimise perioodi pikendamisega;

x) ergutama liikmesriike tagama ühistranspordi kättesaadavus juhtidele, kes on tarbinud 
alkoholi;

  
1  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0009.
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xi) toetama „selge grupijuhi” programme, mis propageerivad kaine autojuhi määramist 
seltskonnas;

xii) panema välja Euroopa auhinna parimale koolidele ja noortele inimestele suunatud 
alkoholi kuritarvitamisest teavitamise kampaaniale;

xiii) tihendama liikmesriikide politseiteenistuste vahelist infovahetust parimate meetodite 
osas noorte joobes sõidukijuhtide kontrollimiseks;

xiv) toetama ägeda alkoholimürgitusega haiglasse sattunud alaealistele ravijärgse 
psühholoogilise nõustamise tagamise algatusi,

7. on seisukohal, et noortele suunatud alkoholireklaami probleemiga tuleks tegeleda nii 
kiiresti kui võimalik; 

8. palub komisjonil kehtestada ühtsed üleeuroopalised eeskirjad alkohoolsete jookide 
reklaamide edastamise kellaaegadele ringhäälingus;  

9. rõhutab vajadust piirata noortele suunatud või suure hulga noorte inimeste osalusega 
spordi- ja kultuuriürituste sponsoreerimist alkoholitootjate poolt;

10. kutsub komisjoni üles toetama algatusi, mis on mõeldud parimate meditsiinialaste 
kogemuste vahetamiseks ja alkoholi kuritarvitamise riskide alaste teabekampaaniate 
edendamiseks; 

11. samas palub komisjonil toetada selliste vahendite levitamist nagu Maailma 
Terviseorganisatsiooni poolt välja töötatud alkoholitarbimise riskitesti (AUDIT), mis 
võimaldab kiirelt määratleda riskigruppi kuuluvad inimesed isegi veel enne, kui nad ise 
teadvustavad oma probleeme alkoholiga; on seisukohal, et õigeaegne vabas vormis 
perearsti ja patsiendi vaheline arutelu on üks tulemuslikumaid vahendeid, et teavitada 
patsiente alkoholi kuritarvitamisega seotud riskidest ja toetada vajalikke muutuseid 
alkoholiga liialdajate käitumises;

12. on arvamusel, et naisi peaks paremini teavitama raseduse ajal alkoholi tarbimisega 
kaasnevatest riskidest ja eriti loote alkoholisündroomist, et kaitsta vastsündinud lapsi selle 
haiguse eest; lisaks soovitab koolitada sünnituseelsete meditsiiniasutuste personali, et nad 
oskaksid patsientide potentsiaalseid alkoholiprobleeme võimalikult varakult tuvastada ja 
toetada neid naisi täielikus alkoholist loobumises raseduse ajal;

13. on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid peaksid võtma vajalikke meetmeid, et võidelda 
alkoholi kahjulike sotsiaalsete mõjudega (nt koduvägivald); palub, et ühiskond toetaks 
rohkem alkoholi liigtarvitamise all kannatavaid perekondi; nõuab spetsiaalset sotsiaalabi 
alkoholiprobleemiga peredes elavatele lastele; teeb ettepaneku seada sisse hädaabinumber, 
millele saab teatada alkoholi kuritarvitamisest perekonnas; 

14. on seisukohal, et ELi ja liikmesriikide tööõiguse alastes õigusaktides on oluline pöörata 
tähelepanu alkoholi tarbimise probleemidele töökohal, julgustades inimesi abi otsima, 
kuid meenutab, et seda tuleks alati teha inimese privaatsust ja õiguseid austades; nõuab 
tungivalt, et tööandjad pööraksid erilist tähelepanu alkoholi kuritarvitamisele töökohal, 
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viies läbi ennetavaid harivaid programme ning tagades abi alkoholiprobleemiga töötajatele 
ja keelustades alkoholi tarbimise töökohal täielikult;

15. on veendunud, et alkoholist põhjustatud liiklusõnnetuste arvu ja sellega seotud kahju 
vähendamine (17 000 surmajuhtumit aastas) on ELi prioriteet; selleks, et võidelda 
tulemuslikumalt alkoholi liigtarvitamise vastu liikluses, kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles võtma järgmisi meetmeid:

i) toetama vere alkoholisisalduse kontrolli märkimisväärset suurendamist, määrates 
üleeuroopalised miinimumnormid kontrollide sagedusele ja kohtadele, kus on vaja 
kontrolli tugevdada (kiirteed, maanteed, pubid, diskoteegid eelkõige öisel ajal);

ii) toetama karmimaid sanktsioone joobes sõidukijuhtimisele, näiteks juhtimisõiguse 
äravõtmise perioodi pikendamine;

iii) toetama vere alkoholisisalduse maksimaalse lubatud taseme fikseerimist 0,5g/l A ja B 
kategooria juhiluba eeldavate sõidukite juhtidele, 0,2g/l kõrgema kategooria juhiluba 
nõudvate sõidukite juhtidele ja kõigile elukutselistele juhtidele;

16. rõhutab, et tuleks toetada kõiki tulemuslikke meetodeid, mis aitavad joobes 
sõidukijuhtimist ära hoida; nõuab tungivalt alkolukkude süsteemide ja muude sarnaste 
vahendite edasiarendamist, mis hoiavad mehaaniliselt ära joobes sõidukijuhtimise, eriti 
elukutseliste sõidukijuhtide puhul;

17. kutsub komisjoni algatama või toetama teabekampaaniaid alkoholi kuritarvitamise 
negatiivsetest mõjudest füüsilisele ja vaimsele tervisele ning ka sotsiaalsele heaolule; 

18. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid käsile ebaseaduslikult ja mustal turul müüdava 
alkoholi probleemi, kontrolliksid müüdava alkoholi kvaliteeti ja tugevdaksid kontrolli 
kodus valmistatud alkoholitoodete (nt destilleeritud joogid) üle, mis võivad inimestele 
surmavad olla;

19. kutsub kõiki sidusrühmi üles komisjoni kavandatud tervise- ja alkoholifoorumi raames 
toetama konkreetsete abinõude ja programmide rakendamist võitluseks alkoholi 
põhjustatud kahjuga, kuna foorumi peaeesmärk on jagada parimaid kogemusi, suurendada 
meetmetele pühendumist, tagada meetmete korrektne hindamine ja teostada järelevalvet 
nende tõhusa rakendamise üle;

20. meenutab, et tervisealaste väidete kasutamine alkohoolsetel jookidel on keelatud ja 
toitumisalased väited on lubatud vaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. 
aasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete 
kohta1 sätestatud erandjuhtudel;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.

  
1  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.
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