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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós 
stratégiáról
(2007/2005(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkére, 

– tekintettel a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós 
stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2006)0625),

– tekintettel a fiatalok, különösen a gyermekek és a serdülők alkoholfogyasztásáról szóló, 
2001. június 5-i 2001/458/EK tanácsi ajánlásra1,

– tekintettel az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésére irányuló uniós stratégiáról szóló, 
2001. június 5-i tanácsi következtetésekre2,

– tekintettel a közúti közlekedésbiztonság területén a végrehajtásról szóló, 2004. április 6-i 
2004/345/EK tanácsi ajánlásra3,

– tekintettel a WHO fiatalokról és az alkoholról szóló, 2001. évi stockholmi nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Bíróság különböző ítéleteire (Franzen-ügy (C-189/95), Heinonen-
ügy (C-394/97), Gourmet-ügy (C-405/98), Catalonia-ügy (C-190 és C-179/90), Loi Evin-
ügy (C-262/02 és C-429/02),

– tekintettel az alkohol káros felhasználása által okozott közegészségügyi problémákról 
szóló, 2005. május 25-i WHA-határozatra (WHA 58.26),

– tekintettel az 1999. évi Egészségünkért a XXI. században program 12. számú céljára és a 
WHO európai régiójának a 2000–2005 közötti időszakra szóló, alkohollal kapcsolatos 
cselekvési tervére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel európai szinten nyilvánvaló az alkohollal való visszaélés problémája, amely a 
betegség- és halálokok jelentős hányadát képezi, különösen a fiatalok körében, és mivel a 
felelősségteljes alkoholfogyasztási szokások ösztönzése iránti igény manapság elsődleges 
fontosságú valamennyi tagállam számára,

B. mivel az alkohol túlzott mértékű fogyasztása meghatározó tényező az egészség 

  
1 HL L 161., 2001.6.16., 38. o.
2 HL L 175., 2001.6.20., 1. o.
3 HL L 111., 2004.4.17., 75. o.
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szempontjából, hiszen függőséghez vezet, és mivel a Szerződés 152. cikke megállapítja az 
Európai Unió hatáskörét és felelősségét a népegészségügyi problémák kezelése terén, az 
ezen a területen tett nemzeti fellépések kiegészítéseként,

C. mivel az EU a tagállamokkal szoros együttműködésben intézkedéseket tehet az alkohollal 
kapcsolatos egészségügyi kockázatok, valamint a túlzott mértékű alkoholfogyasztásból 
származó valamennyi másodlagos káros hatás, így a magzati szindróma, a májbetegségek, 
a rák, a magas vérnyomás, a szívinfarktus, a különösen a családon belüli agresszív 
viselkedés, a közúti balesetek, a munkahelyi balesetek és az erőszak megelőzésére,

D. mivel az Európai Bíróság több ízben is megerősítette, hogy az alkohollal kapcsolatos 
károk elleni küzdelem fontos és megalapozott közegészségügyi cél,

E. mivel az alkoholfogyasztási szokások és hagyományok jelentősen váltakoznak az Európai 
Unió különböző részei között, és ezt a tényt figyelembe kellene venni az alkohollal 
kapcsolatos problémákra vonatkozó európai szemléletmód kialakításakor; mivel az EU 
valamennyi tagállamára vonatkozó közös egységes alkoholpolitika nem lenne 
megvalósítható, hanem minden egyes tagállamnak meg kellene fontolnia az alkohollal 
kapcsolatos károk természetét és megfelelő választ kellene adnia a káros helyi 
jelenségekre,

F. mivel a felelősségteljes alkoholfogyasztási szokásokat a nyilvánosságnak szóló európai 
kampányokban kellene meghatározni és ösztönözni, és szigorú intézkedéseket kellene 
hozni, különösen a gépjárművezetők és a munkahelyen alkoholt fogyasztók körében, az 
alkohollal való visszaélés és a túlzott fogyasztás, valamint a fiatalkorúak és a terhes nők 
alkoholfogyasztásának megakadályozására,

1. üdvözli a Bizottságnak a közleményben kifejtett, az alkohollal való visszaéléssel és annak 
káros egészségügyi következményeivel kapcsolatos szemléletmódját; azonban felhívja a 
Bizottságot, hogy kézzelfoghatóbb intézkedésekkel álljon elő, amelyek a 
legveszélyeztetettebb csoportokra, így például a fiatalokra és a terhes nőkre, valamint a 
legérzékenyebb csoportokra, azaz a gépjárművezetőkre és a munkahelyen alkoholt 
fogyasztókra irányulnak;

2. elismeri, hogy a mértékletes alkoholfogyasztást nem szabad üldözni, és az európai 
kulturális örökség és életstílus részének tekinthető; emellett elismeri, hogy a mértékletes 
alkoholfogyasztás, ami a WHO európai regionális irodájának 2000–2005 közötti 
időszakra szóló, alkohollal kapcsolatos cselekvési terve szerint napi 10 gramm, segít a 
középkorúak szív- és érrendszeri betegségeinek és helyi vértelenségének megelőzésében, 
és hogy az életminőség is összefüggésben van a felelősségteljes alkoholfogyasztási 
szokásokkal; elismeri, hogy a mértékletes fogyasztók jelentik az alkoholfogyasztók 
többségét, és hogy a visszaélés és a túlzott fogyasztás csak kisebbségi viselkedési mintát 
képvisel;

3. elismeri, hogy a bizonyítékokon alapuló közbeavatkozás és a megfelelő tudományos 
értékelés költséghatékonynak bizonyult; ezért felhívja a tagállamokat és valamennyi 
érdekelt felet, hogy növeljék a tájékoztatási és megelőző kampányokra és programokra 
szánt forrásokat;
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4. rámutat, hogy az alkohollal való visszaélés legsürgetőbb problémái az alkohol fiatalokra 
gyakorolt hatásához kapcsolódnak, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek a saját, illetve más 
emberek alkoholfogyasztásából eredő fizikai vagy érzelmi szenvedés és szociális károk 
tekintetében;

5. aggodalmát fejezi ki az alkoholfogyasztás fiatalok körében tapasztalható növekedése 
miatt, és megállapítja azt az aggasztó tendenciát, hogy egyre fiatalabb korukban kezdenek 
el alkoholt fogyasztani, amely egyéb veszélyes szokásokkal, például mértéktelen ivással, 
alkohol és kábítószer vegyes fogyasztásával, illetve ittas vezetéssel párosul;

6. a fiatalok körében tapasztalható túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatos kockázatok jobb 
kezelése céljából felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadják el a következő 
intézkedéseket:

(i) indítsanak nevelési kampányokat a túlzott mértékű alkoholfogyasztás kockázatairól, 
elsősorban a gyermekeknek és a serdülőknek, és különösen szüleiknek is szóló iskolai 
oktatási programok keretében, hogy felkészítsék őket arra, hogy az alkohollal kapcsolatos 
problémákról a családban is beszéljenek,

(ii) korlátozzák a fiatalok hozzáférését az alkoholtartalmú italokhoz, például a meglévő 
jogszabályok szigorú végrehajtása révén, amelyek megtiltják alkohol árusítását a fiatalok 
részére, az eladók és forgalmazók szigorúbb ellenőrzése révén, különösen a 
szupermarketek és a kiskereskedők esetében, valamint az elektronikus azonosítás 
bevezetése révén az automatákból árusított alkoholtartalmú italok esetében is, ahogy az a 
cigaretta értékesítésénél már megtörtént,

(iii) vonják be a kiskereskedőket és a vendéglátóipart azon konkrét intézkedések 
azonosításába és végrehajtásába, amelyek megakadályozzák az alkohol és az ún. party-
italok (alco-pops) fiatalok részére történő értékesítését és felszolgálását,

(iv) összpontosítsanak különösen az olyan italokra, mint a party-italok, amelyek 
kifejezetten a fiatalokat célozzák meg, annak biztosítása érdekében, hogy az 
alkoholtartalom egyértelműen jelezve legyen a fogyasztók számára, és tilos legyen a 
fiatalok számára történő értékesítés; ösztönözzék továbbá az ilyen italok magasabb 
adóját;

(v) fogadjanak el közös jogi keretet, amely minimumszabályokat állapít meg az 
alkoholtartalmú italok fiatalok részére történő árusítására vonatkozó korhatár 
tekintetében, és amelyet nemzeti szinten kell végrehajtani,

(vi) a kezdő gépjárművezetők esetében európai szinten 0%-ban állapítsák meg a 
megengedett véralkoholszintet, ahogy azt a Parlament az „Európai Cselekvési Program a 
Közúti Közlekedés Biztonságáért” című, 2007. január 18-i állásfoglalásában már 
javasolta1, 

(vii) nyújtsanak több lehetőséget a véralkoholszint megismerésére és ellenőrzésére, 
például az interneten elérhetővé tett számítási programok segítségével, és alkoholszondák 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0009.
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széles körű rendelkezésre bocsátásával, különösen diszkókban, vendéglátó-ipari 
egységekben és stadionokban, autópályákon és általában az utakon, különösen az éjszakai 
órákban,

(viii) tegyék meg a szükséges intézkedéseket az ittas vezetés ellenőrzésének lehető 
legnagyobb körben való kiterjesztésére azáltal, hogy európai szinten ösztönzik az 
ellenőrzés gyakoriságával kapcsolatos közös minimumszabályokat,

(ix) szankcionálják szigorúbban az ittas vezetést, például azzal, hogy meghosszabbítják a 
vezetői engedély bevonását és a jármű lefoglalásának időtartamát,

(x) a Bizottság ösztönözze a tagállamokat alternatív tömegközlekedési eszközök 
elérhetővé tételére azon gépjárművezetők számára, akik alkoholt fogyasztottak,

(xi) oktatási eszközök révén ösztönözzék a „kijelölt vezető” programok kiterjesztését 
(„aki vezet, az nem iszik”),

(xii) alapítsanak európai díjat az iskolákat és a fiatalokat megcélzó, az alkohollal való 
visszaélés elleni legjobb kampányok részére,

(xiii) fokozzák az ittas állapotban vezető fiatalok ellenőrzésével kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréjét a nemzeti rendőri szervek között,

(xiv) ösztönözzék az olyan fiatalkorúak utólagos pszichológiai kezelésének biztosítására 
irányuló kezdeményezéseket, akiket akut alkoholmérgezéssel szállítottak kórházba;

7. úgy ítéli meg, hogy a fiatalokat célzó alkoholreklámok problémájával sürgősen 
foglalkozni kell; 

8. kéri a Bizottságot, hogy európai szinten vezessen be egységes szabályokat az 
alkoholtartalmú italok reklámozásának idősávjára vonatkozóan; 

9. hangsúlyozza, hogy szabályozni kell a fiataloknak szóló sport- és kulturális események, 
illetve azon események alkoholmárkák által történő támogatását, amelyeken a közönség 
nagy részét fiatalok képezik;

10. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a bevált orvosi gyakorlatok cseréjére irányuló 
kezdeményezéseket, valamint az alkohollal való visszaéléssel kapcsolatos 
figyelemfelkeltésre irányuló tájékoztatási kampányokat; 

11. ugyanakkor kéri a Bizottságot, hogy támogassa az olyan eszközök elterjedését, mint az 
Egészségügyi Világszervezet által kifejlesztett AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification test – az alkoholfogyasztás által okozott zavarok azonosítására szolgáló 
teszt), amely lehetővé teszi a veszélyeztetett emberek gyors azonosítását akár azelőtt is, 
hogy elismernék, hogy problémáik vannak az alkohollal; elismeri, hogy az általános 
orvosok és a betegek közötti, időben történő informális beszélgetés az egyik 
leghatékonyabb eszköze annak, hogy a betegeket tájékoztassák az alkohollal való 
visszaéléssel járó kockázatokról, és ösztönözzék a túlzott fogyasztók magatartásának 
szükséges megváltoztatását;
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12. azon a véleményen van, hogy a nőket megfelelőbben kell tájékoztatni a terhesség ideje 
alatt történő alkoholfogyasztással járó kockázatokról, valamint különösen a magzati 
alkoholszindrómáról, hogy elkerüljük az újszülöttek e megbetegedését; továbbá javasolja, 
hogy a terhességi tanácsadókat képezzék ki a káros alkoholfogyasztás esetleges 
előfordulásának lehető legkorábban történő felismerésére, valamint arra, hogy támogassák 
e nőket terhességük alatt az alkoholról való teljes leszokásban;

13. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges 
intézkedéseket az alkohol káros társadalmi hatásainak, például a családon belüli 
erőszaknak a kezelésére; több szociális támogatást kér azon családok részére, amelyek a 
túlzott alkoholfogyasztás áldozatai; külön szociális segítséget kér azon gyermekek 
számára, akik alkohollal kapcsolatos problémákkal küzdő családban élnek; segélyhívó 
szám létesítését javasolja az alkohollal kapcsolatos, családon belüli visszaélések 
bejelentésére;

14. az EU és a tagállamok munkajogának vonatkozásában fontosnak tartja a munkahelyen 
való alkoholfogyasztás problémájának kezelését az érintett személyek arra való 
ösztönzése révén, hogy kérjenek segítséget, de emlékeztet arra, hogy ezt mindig a 
magánélet és az egyéni jogok kellő tiszteletben tartásával kell alkalmazni; a munkáltatókat 
arra ösztönzi, hogy fordítsanak különös figyelmet az alkohollal a munkahelyen való 
visszaélésre megelőző oktatási programok bevezetése és az olyan munkavállalóknak 
történő segítségnyújtás révén, akik alkoholproblémákkal küzdenek, hiszen a munkahelyen 
való alkoholfogyasztást teljes körűen meg kell tiltani;

15. meg van győződve arról, hogy az alkoholfogyasztás miatt bekövetkező közúti balesetek 
számának és az azokkal járó károknak a csökkentése (évente 17 000 haláleset) elsődleges 
fontosságú az EU számára; a gépjárművezetők körében tapasztalható túlzott 
alkoholfogyasztással kapcsolatos kockázatok jobb kezelése céljából felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy fogadják el a következő intézkedéseket:

(i) ösztönözzék a véralkoholszint ellenőrzésének jelentős kiterjesztését azáltal, hogy 
európai szinten minimumszabályokat állapítanak meg az ellenőrzés gyakoriságára és 
azon helyekre vonatkozóan, ahol az ellenőrzéseket fokozni kell (autópályák, közutak, 
vendéglátó-ipari egységek, diszkók, különösen az éjszakai órákban),

(ii) ösztönözzék szigorúbb szankciók bevezetését ittas vezetés esetén, mint például a 
vezetői engedély meghosszabbított bevonása,

(iii) ösztönözzék a 0,5 g/l-es megengedett legmagasabb véralkoholszint bevezetését az A 
és B kategóriás vezetői engedélyhez kötött közlekedési eszközök gépjárművezetői 
esetében, illetve a 0,2 g/l-es szint bevezetését a magasabb kategóriájú vezetői 
engedélyhez kötött közlekedési eszközök gépjárművezetői, illetve minden hivatásos 
gépjárművezető esetében;

16. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell az ittas vezetés elkerülésére irányuló minden 
hatékony intézkedést; sürgeti az alkoholzár-rendszerek és egyéb olyan eszközök 
továbbfejlesztését, amelyek mechanikusan megakadályozzák az ittas vezetést, különösen a 
hivatásos gépjárművezetők esetében;
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17. felhívja a Bizottságot, hogy indítson új, vagy támogasson már folyamatban lévő, az 
alkohollal való visszaélésnek a fizikai és mentális egészségre, valamint a társadalmi 
jólétre gyakorolt negatív hatásairól szóló tájékoztatási kampányokat;

18. sürgeti a tagállamokat, hogy kezeljék az alkohol feketepiaci értékesítésének problémáját, 
ellenőrizzék az értékesített alkohol minőségét és fokozzák az olyan, házilag előállított 
alkoholtermékek (mint például a desztillált termékek) ellenőrzését, amelyek halált
okozhatnak;

19. felhív minden érdekelt felet, hogy a Bizottság által javasolt Alkohol és Egészség Fórum 
keretében ösztönözzék konkrét intézkedések és programok végrehajtását az alkohollal 
kapcsolatos károk kezelésére, hiszen a Fórum fő célja a bevált gyakorlatok cseréje, a 
fellépésekben való részvétel iránti elkötelezettség előmozdítása, az intézkedések 
megfelelő értékelésének biztosítása és hatékony végrehajtásuk figyelemmel kísérése 
lenne;

20. emlékeztet arra, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1 foglaltaknak megfelelően tilos az egészségre vonatkozó állítások 
feltüntetése az alkoholtartalmú italokon, és a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások is 
csak kivételes esetekben megengedhetőek;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  
1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o.


