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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos strategijos remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą
(2007/2005(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 152 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES strategijos remti valstybes nares mažinant 
alkoholio žalą (COM(2006)0625),

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 5 d. Tarybos rekomendaciją 2001/458/EB dėl jaunimo, 
visų pirma, vaikų ir paauglių, alkoholio vartojimo1,

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 5 d. Tarybos išvadas dėl Bendrijos strategijos mažinti 
alkoholio daromą žalą2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos rekomendaciją 2004/345/EB dėl 
taikymo kelių eismo saugumo srityje3,

– atsižvelgdamas į 2001 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Stokholmo deklaraciją 
dėl jaunimo ir alkoholio,

– atsižvelgdamas į įvairius Europos Teisingumo Teismo sprendimus (Franzen byla (C-
189/95), Heinonen byla (C-394/97), Gourmet byla (C-405/98), Catalonia (C-190 ir C-
179/90), Loi Evin (C-262/02 ir C-429/02),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 25 d. PSO rezoliuciją dėl žalingo alkoholio vartojimo 
sukeltų visuomenės sveikatos problemų (WHA 58.26),

– atsižvelgdamas į PSO Europos regiono biuro 1999 m. dokumento „Sveikata visiems XXI 
amžiuje“ 12 tikslą ir 2000–2005 m. veiksmų planą dėl alkoholio,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (A6-0000/2007) 
pranešimą,

A. kadangi piktnaudžiavimo alkoholiu problema akivaizdi Europos lygmeniu, ji yra didelės 
ligų ir mirčių, ypač jaunimo, dalies priežastis ir kadangi šiuo metu visoms valstybėms 
narėms pirmiausiai reikia skatinti atsakingo alkoholio vartojimo įpročius,

B. kadangi besaikis alkoholio vartojimas turi įtakos sveikatai, nes dėl jo atsiranda 
priklausomybė, ir kadangi Sutarties 152 straipsnyje nustatyta Europos Sąjungos 
kompetencija ir atsakomybė spręsti visuomenės sveikatos problemas, papildant 

  
1  OL L 161, 2001 6 16, p. 38.
2  OL C 175, 2001 6 20, p. 1.
3  OL L 111, 2004 4 17, p. 75.
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nacionaliniu lygmeniu šioje srityje vykdomus veiksmus,

C. kadangi ES, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, gali imtis priemonių, 
kad būtų užkirstas kelias dėl alkoholio vartojimo kylančiam pavojui sveikatai ir žalingam 
šalutiniam poveikiui, kurį sukelia piktnaudžiavimas alkoholiu, pvz., vaisiaus alkoholiniam 
sindromui, hepatitui, vėžiui, padidėjusiam kraujospūdžiui, širdies priepuoliams, 
agresyviam elgesiui, ypač šeimoje, nelaimingiems atsitikimams keliuose, nelaimingiems 
atsitikimams darbe ir smurtavimui,

D. kadangi Europos Teisingumo Teismas pakartotinai patvirtino, kad kova su alkoholio 
daroma žala yra svarbus ir aktualus visuomenės sveikatos tikslas,

E. kadangi skirtingose Europos Sąjungos dalyse alkoholio vartojimo įpročiai ir tradicijos 
gerokai skiriasi, todėl, apibrėžiant ES poziciją dėl su alkoholio vartojimu susijusių 
problemų, reikia atsižvelgti į šią aplinkybę; kadangi viena bendra alkoholio politika 
visoms ES šalims nėra įmanoma, kiekviena valstybė narė turėtų įvertinti alkoholio 
daromos žalos pobūdį ir rasti tinkamus sprendimus, kaip sureguliuoti ydingą padėtį vietos 
lygmeniu,

F. kadangi atsakingo alkoholio vartojimo įpročiai turi būti apibrėžiami ir jų ugdymas 
skatinamas, vykdant visuomenei skirtas kampanijas Europos mastu, ir reikia imtis griežtų 
priemonių, kurios užkirstų kelią piktnaudžiavimui alkoholiu ir jo netinkamam vartojimui, 
ypač skirtų vairuotojams ir darbininkams, ir paragintų atsisakyti alkoholio nepilnamečius 
ir nėščias moteris,

1. pritaria Komisijos komunikate išreikštai pozicijai dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir žalingų 
padarinių sveikatai; tačiau ragina Komisiją teikti pasiūlymus dėl realesnių priemonių, 
kurios būtų skirtos labiausiai pažeidžiamoms grupėms, pvz., jaunimui ir nėščioms 
moterims, ir problemiškiausioms kategorijoms, pvz., vairuotojams ir darbininkams;

2. pripažįsta, kad nuosaikus alkoholio vartojimas neturėtų būti smerkiamas ir kad jis gali būti 
pripažįstamas Europos kultūros paveldo dalimi ir gyvenimo stiliumi; be to, pripažįsta, kad 
nuosaikus alkoholio vartojimas, t. y. 10 gramų per dieną, remiantis PSO Europos regiono 
biuro 2000–2005 m. Europos veiksmų planu dėl alkoholio, padeda užkirsti kelią širdies ir 
kraujagyslių ligoms bei išemijai, sulaukus vidutinio amžiaus, ir kad gyvenimo kokybė taip 
pat susijusi su atsakingo alkoholio vartojimo įpročiais; pripažįsta, kad nuosaikūs vartotojai 
sudaro alkoholio vartotojų daugumą, o piktnaudžiavimas alkoholiu ir jo netinkamas 
vartojimas būdingas tik nedaugeliui;

3. pripažįsta, kad įrodymais pagrįstos intervencijos ir atitinkamas mokslinis vertinimas 
pasitvirtino kaip ekonomiškai veiksmingi; todėl kviečia valstybes nares ir visas 
suinteresuotas šalis padidinti išteklius, skirtus informavimo ir prevencijos kampanijoms ir 
programoms;

4. nurodo, kad skubiausiai spręstinos problemos dėl piktnaudžiavimo alkoholiu yra 
susijusios su alkoholio įtaka jauniems žmonėms, kurie yra labiau pažeidžiami turint 
mintyje fizines ir emocines kančias bei socialinę žalą, kurią sukelia jų pačių ar kitų 
žmonių alkoholio vartojimas;
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5. yra susirūpinęs, kad padidėjo jaunimo suvartojamo alkoholio kiekis, ir nurodo, kad esama 
pavojingos tendencijos pradėti gerti vis jaunesnio amžiaus, susijusios su pavojingais 
įpročiais, pvz., besaikiu girtavimu, alkoholio ir narkotikų vartojimu juos maišant ir 
alkoholio vartojimu vairuojant;

6. siekdamas, kad būtų geriau atsižvelgti į riziką, susijusią su besaikiu jaunimo alkoholio 
vartojimu, ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti šias priemones:

i) pradėti švietimo kampanijas apie riziką, susijusią su besaikiu alkoholio vartojimu, ypač 
pasitelkiant mokyklines švietimo programas, skirtas vaikams ir paaugliams, bet taip pat ir 
jų tėvams, siekiant parengti juos pokalbiams apie su alkoholiu susijusias problemas 
šeimos lygmeniu,

ii) apriboti jaunimo alkoholio gavimo galimybes, pvz., tiksliai įgyvendinant esamus teisės 
aktus, pagal kuriuos draudžiama parduoti alkoholį jaunimui, stiprinant pardavėjų ir 
platintojų, ypač prekybos centrų ir pardavėjų mažmenininkų, kontrolę, pradedant taikyti 
elektroninį tapatybės nustatymą parduodant alkoholinius gėrimus iš prekybos automatų, 
jau taikomą parduodant cigaretes,

iii) įtraukti pardavėjus mažmenininkus ir maitinimo pramonę į konkrečių priemonių 
nustatymo ir įgyvendinimo procesą, siekiant užkirsti kelią, kad jaunimui nebūtų 
parduodamas alkoholis bei populiarieji alkoholiniai kokteiliai ir kad šie nebūtų jais 
vaišinami,

iv) ypač atkreipti dėmesį į tokius gėrimus kaip populiarieji alkoholiniai kokteiliai, kurie 
konkrečiai skirti jaunimui, siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų aiškiai nurodyta, kad 
gėrimai yra alkoholiniai, ir būtų uždraustas tokių gėrimų pardavimas jaunimui; taip pat 
skatinti tokių gėrimų mokesčių didinimą;

v) patvirtinti teisinę bazę, nustatančią minimalias taisykles dėl amžiaus ribos parduodant 
alkoholinius gėrimus jaunimui, kuri būtų įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu,

vi) Europos lygmeniu patvirtinti naujas alkoholio ribas (0 proc.) neseniai vairuotojo 
pažymėjimą turintiems vairuotojams, kaip jau pasiūlė Parlamentas savo 2007 m. sausio 
18 d. rezoliucijoje dėl Europos kelių eismo saugos veiksmų programos1; 

vii) suteikti daugiau galimybių sužinoti apie alkoholio kiekį kraujyje ir jį pasitikrinti, 
naudojantis internete siūlomu automatinio apskaičiavimo būdu bei plačiai paplitusiais 
alkoholio matuokliais, ypač esančiais diskotekose, baruose, klubuose ir stadionuose, taip 
pat greitkeliuose ir keliuose, ypač naktį,

viii) imtis visų būtinų priemonių, siekiant maksimaliai padidinti vairavimo išgėrus patikrų 
skaičių, skatinant bendrų minimalių taisyklių dėl patikrų dažnumo Europos lygmeniu 
įdiegimą,

ix) griežtinti sankcijas už vairavimą išgėrus, pvz., prailginus vairuotojo teisių atėmimo ir 
transporto priemonės konfiskavimo laikotarpius,

  
1  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0009.
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x) skatinti valstybes nares užtikrinti, kad alkoholio išgėrę vairuotojai galėtų pasinaudoti 
alternatyviomis viešojo transporto galimybėmis,

xi) švietimo priemonėmis skatinti „vairuotojo paskyrimo programų“ („kas vairuoja – tas 
negeria“) taikymą,

xii) paskirti Europos prizą už geriausią mokykloms ir jaunimui skirtą kovos su 
piktnaudžiavimu alkoholiu kampaniją ,

xiii) intensyvinti valstybių policijos pajėgų keitimąsi gerąja patirtimi neblaivaus 
vairuojančio jaunimo kontrolės srityje,

xiv) skatinti iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti psichologinės pagalbos 
nepilnamečiams, patekusiems į ligoninę dėl ūmios intoksikacijos alkoholiu, teikimą;

7. mano, kad būtina skubiai spręsti jaunimui skirtos alkoholio reklamos problemą; 

8. prašo Komisijos Europos lygmeniu įdiegti bendras taisykles dėl alkoholinių gėrimų 
reklamų transliacijų laiko; 

9. pabrėžia, kad reikia  apriboti alkoholio gamintojų galimybes remti sporto ir kultūros 
renginius, kurie skirti jaunimui ar kuriose didžioji žiūrovų dalis yra jaunimas;.

10. ragina Komisiją palaikyti iniciatyvas, kuriomis skatinama keistis gerąja patirtimi 
medicinos srityje ir kuriomis remiamos informacijos kampanijos, kurių tikslas – plėsti 
žinias apie riziką, susijusią su piktnaudžiavimu alkoholiu; 

11. taip pat prašo Komisijos skatinti priemonių, pvz., sutrikimų dėl alkoholio vartojimo 
nustatymo testo (AUDIT), kurį sukūrė Pasaulio sveikatos organizacija ir kuris leidžia 
greitai nustatyti rizikos grupei jau priklausančius asmenis, dar jiems patiems nepripažinus, 
kad turi su alkoholiu susijusių problemų, taikymą; pripažįsta, kad laiku vykdomos 
bendrosios praktikos gydytojų ir pacientų informacinio pobūdžio diskusijos yra viena iš 
veiksmingiausių priemonių informuojant pacientus apie su piktnaudžiavimu alkoholiu 
susijusią riziką ir skatinant alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų elgesio pokyčius;

12. mano, kad reikėtų geriau informuoti moteris apie su alkoholio vartojimu nėštumo metu 
susijusią riziką, ypač apie vaisiaus alkoholinį sindromą, siekiant, kad naujagimiai neturėtų 
šio sutrikimo; taip pat siūlo, kad nėščiųjų klinikų personalas būtų išmokytas kaip galima 
greičiau nustatyti galimus žalingo alkoholio vartojimo atvejus ir galėtų teikti tokioms 
moterims pagalbą, kad nėštumo metu jos visiškai atsisakytų alkoholio;

13. mano, kad Komisija ir valstybės narės turi imtis priemonių, reikalingų žalingiems 
alkoholio socialiniams padariniams, pvz.,, smurtavimui šeimoje, įveikti; prašo skirti 
didesnę socialinę paramą šeimoms, kenčiančioms dėl besaikio alkoholio vartojimo;  prašo 
teikti konkrečią socialinę pagalbą vaikams, gyvenantiems su alkoholiu susijusių problemų 
turinčiose šeimose; siūlo numatyti pagalbos telefono numerį besaikio alkoholio vartojimo 
šeimose atvejams pranešti;

14. mano, kad yra svarbu, atsižvelgiant į ES ir valstybių narių darbo teisę, spręsti alkoholio 
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vartojimo darbo vietoje problemas, skatinant atitinkamus asmenis kreiptis pagalbos, tačiau 
primena, kad tai visuomet reikia daryti tinkamai gerbiant privatumą ir asmens teises; 
ragina darbdavius ypatingą dėmesį skirti piktnaudžiavimo alkoholiu darbo vietoje 
problemai, pasinaudojant prevencinėmis švietimo programomis ir teikiant pagalbą su 
alkoholiu susijusių problemų turintiems darbuotojams, atsižvelgiant į tai, kad alkoholio 
vartojimas darbo vietoje turėtų būti visiškai uždraustas;

15. yra įsitikinęs, kad sumažinti alkoholio sukeltų nelaimingų atsitikimų keliuose skaičių ir 
susijusios žalos apimtį (17 000 mirties atvejų per metus) yra ES prioritetas; siekdamas, 
kad būtų sumažinta rizika, susijusi su besaikiu alkoholio vartojimu vairuojant, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pavirtinti šias priemones:

i) skatinti, kad labai padidėtų alkoholio kiekio kraujyje patikrų skaičius, nustatant 
Europos lygmeniu minimalias taisykles dėl patikrinimo dažnumo ir vietų, kuriose reikia 
suintensyvinti patikras (greitkeliai, keliai, barai, diskotekos, ypač naktį),

ii) skatinti griežtesnių sankcijų už vairavimą išgėrus įdiegimą, pavyzdžiui, prailginus 
vairavimo teisių atėmimo laikotarpį,

iii) skatinti, kad transporto priemonių, kurias vairuoti reikalingos A ir B kategorijos 
vairuotojo teisės, vairuotojams kaip didžiausias leistinas alkoholio kraujyje kiekis būtų 
nustatyta 0,5g/l norma, o transporto priemonių, kurias vairuoti reikia aukštesnės 
kategorijos vairuotojo teisių, vairuotojams ir visiems vairuotojams profesionalams –
0,2g/l norma;

16. pabrėžia, kad būtina skatinti visas veiksmingas priemones, kuriomis užkertamas kelias 
vairavimui išgėrus; ragina toliau tobulinti automobilių spynų, kurios automatiškai 
užsirakina vairuotojui esant išgėrusiam, sistemas ir kitas priemones, kurias naudojant 
mechaniškai užkertamas kelias vairavimui išgėrus, ypač skirtas vairuotojams 
profesionalams;

17. kviečia Komisiją pradėti ar remti informavimo kampanijas apie neigiamus 
piktnaudžiavimo alkoholiu padarinius fizinei ir dvasinei sveikatai bei socialinei gerovei;

18. ragina valstybes nares spręsti nelegalios prekybos alkoholiu problemas, kontroliuoti 
parduodamo alkoholio kokybę ir stiprinti namuose gaminamo alkoholio (pvz., distiliuotų 
produktų), kuris gali būti mirties priežastis, kontrolę;

19. kviečia visas suinteresuotas šalis, pasinaudojant Komisijos siūlomu alkoholio ir sveikatos 
forumu, skatinti, kad būtų įgyvendinami konkretūs veiksmai ir programos, skirti alkoholio 
padarytai žalai atitaisyti, atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai forumo tikslai būtų keitimasis 
gerąja patirtimi, raginimas įsipareigoti dalyvauti atitinkamuose veiksmuose tinkamo 
veiksmų įvertinimo užtikrinimas ir jų veiksmingo įgyvendinimo stebėsena;

20. primena, kad draudžiama vartoti teiginius apie alkoholio gėrimų sveikatingumą, o vartoti 
teiginius apie maistingumą leidžiama tik išimtiniais atvejais, nurodytais 2006 m. gruodžio 
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie 
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maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą1;
21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams.

  
1  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.


