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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES stratēģiju dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma mazināšanai
(2007/2005(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 152. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par ES stratēģiju dalībvalstu atbalstam alkohola radītā 
kaitējuma mazināšanai (COM(2006)0625),

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 5. jūnija ieteikumu 2001/458/EK attiecībā uz alkohola 
lietošanu jauniešu, īpaši bērnu un pusaudžu vidū1,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 5. jūnija secinājumus par Kopienas stratēģiju alkohola 
radītā kaitējuma mazināšanai2,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 6. aprīļa ieteikumu 2004/345/EK par tiesību aktu 
īstenošanu ceļu satiksmes drošības jomā3,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2001. gada Stokholmas deklarāciju 
par jauniešiem un alkoholu,

– ņemot vērā vairākus Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus (Franzen lieta (C-189/95), 
Heinonen lieta (C-394/97), Gourmet lieta (C-405/98), Catalonia (C-190 un C-179/90), Loi 
Evin (C-262/02 un C-429/02)),

– ņemot vērā PVO 2005. gada 25. maija rezolūciju (WHA 58.26) par kaitējošas alkohola 
lietošanas izraisītām sabiedrības veselības problēmām,

– ņemot vērā PVO Eiropas reģiona 1999. gada programmas „Veselība 21” (Health 21) 
12. mērķi, kā arī 2000.-2005. gada rīcības plānu attiecībā uz alkoholu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-
0000/2007),

A. tā kā Eiropā acīmredzami pastāv problēma saistībā ar kaitējošu alkohola lietošanu, kas 
izraisa lielu daļu slimību un nāves gadījumu, jo īpaši jauniešu vidū, un tā kā pašlaik visās 
dalībvalstīs nepieciešams sekmēt saprātīgus alkohola lietošanas paradumus,

B. tā kā pārmērīga alkohola lietošana ir veselību ietekmējošs faktors, jo tā izraisa atkarību, un 
tā kā EK līguma 152. pantā ir noteikta Eiropas Savienības kompetence un atbildība risināt 
sabiedrības veselības problēmas, šajā jomā papildinot dalībvalstu darbības,

  
1 OV L 161, 16.6.2001., 38. lpp.
2 OV C 175, 20.6.2001., 1. lpp.
3 OV L 111, 17.4.2004., 75. lpp.
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C. tā kā ES ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm var veikt pasākumus, lai novērstu alkohola 
izraisītus veselības traucējumus, kā arī visas ar kaitējošu alkohola lietošanu saistītās 
sekundārās iedarbības, piemēram, augļa alkohola sindromu, hepatītu, vēzi, paaugstinātu 
asinsspiedienu, sirdslēkmes, agresīvu uzvedību, jo īpaši ģimenē, ceļu satiksmes 
negadījumus, nelaimes gadījumus darba vietās un vardarbību,

D. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa ir atkārtoti apstiprinājusi, ka alkohola radītā kaitējuma 
apkarošana ir svarīgs un spēkā esošs sabiedrības veselības mērķis,

E. tā kā alkohola lietošanas paradumi un tradīcijas dažādos Eiropas Savienības reģionos 
ievērojami atšķiras, šis fakts jāņem vērā, definējot Eiropas kopējo pieeju problēmām, kas 
saistītas ar alkoholu; tā kā ES valstīs nav iespējama kopēja, vienota alkohola politika, tad 
katrai dalībvalstij jāizvērtē alkohola radītā kaitējuma raksturs un jāsniedz vietējiem 
apstākļiem piemēroti risinājumi,

F. tā kā ir jādefinē saprātīgas alkohola lietošanas paradumi un tie jāpopularizē sabiedrībā ar 
Eiropas mēroga kampaņām, un tā kā ir jāveic stingri pasākumi, lai novērstu nepareizu un 
kaitējošu alkohola lietošanu, jo īpaši transportlīdzekļu vadītāju un strādnieku vidū, un lai 
atturētu no alkohola lietošanas nepilngadīgas personas un grūtnieces,

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, kas pausta paziņojumā par alkohola nepareizu lietošanu un 
tā kaitīgo ietekmi uz veselību; tomēr aicina Komisiju ierosināt konkrētākus pasākumus, 
kas adresēti grupām, kurām visvairāk nepieciešama aizsardzība, piemēram, jauniešiem un 
grūtniecēm, kā arī visaugstākā riska kategorijām, piemēram, transportlīdzekļu vadītājiem 
un strādniekiem;

2. atzīst, ka mērenā alkohola lietošanā nav jāsaskata ļaunums un ka to var uzskatīt par daļu 
no Eiropas kultūras mantojuma un dzīves stila; turklāt atzīst, ka mērens alkohola patēriņš, 
t.i. 10 grami dienā saskaņā ar PVO Eiropas Reģionālā biroja 2000.–2005. gada darbības 
plānu alkohola jomā (EAPA), palīdz pusmūža cilvēkiem samazināt kardiovaskulāro 
slimību un sirds išēmiskās slimības risku un ka dzīves kvalitāti iespaido arī saprātīgas 
alkohola lietošanas paradumi; atzīst, ka lielākajai daļai cilvēku, kas lieto alkoholu, ir 
raksturīgs mērens patēriņš un ka nepareiza un kaitējoša alkohola lietošana nav dominējošs 
uzvedības veids;

3. atzīst, ka uz faktiem balstīti intervences pasākumi un zinātniski pamatoti izvērtējumi ir 
apliecinājuši savu rentabilitāti; tādēļ aicina dalībvalstis un visas ieinteresētās puses 
palielināt resursus informācijas un profilakses kampaņām un programmām;

4. norāda, ka aktuālākās problēmas, ko rada kaitējoša alkohola lietošana, ir saistītas ar 
alkohola ietekmi uz jauniešiem, jo viņi ir uzņēmīgāki pret fiziskām un morālām ciešanām, 
kā arī pret kaitējumu sabiedrībai, ko var izraisīt pašu jauniešu vai arī citu cilvēku alkohola 
lietošana;

5. pauž bažas par pieaugošo alkohola patēriņu jauniešu vidū un ņem vērā satraucošo 
tendenci, ka jaunieši mēdz arvien agrāk uzsākt alkohola lietošanu un izveidot tādus 
bīstamus paradumus kā alkohola lietošana lielā daudzumā uzdzīves nolūkos, vienlaicīga 
alkohola un narkotiku lietošana, kā arī transportlīdzekļu vadīšana dzērumā;
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6. lai sekmīgāk cīnītos ar riskiem, kas saistīti ar pārmērīgu alkohola patēriņu jauniešu vidū, 
aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt šādus pasākumus:

(i) uzsākt izglītojošas kampaņas par riskiem, kas saistīti ar kaitējošu alkohola lietošanu, jo 
īpaši ar bērniem un pusaudžiem domātu skolu izglītības programmu starpniecību, un ar 
īpaši šo bērnu un pusaudžu vecākiem veltītām programmām, lai sagatavotu viņus sarunām 
ģimenes lokā par alkohola izraisītām problēmām;

(ii) ierobežot jauniešu piekļuvi alkoholiskajiem dzērieniem un šo dzērienu pieejamību, 
piemēram, stingri piemērojot spēkā esošos normatīvos aktus, ar kuriem aizliedz alkohola 
pārdošanu jauniešiem, pastiprinot pārdevēju un izplatītāju, īpaši lielveikalu un 
mazumtirdzniecības vietu pārbaudes, kā arī ieviešot elektronisko identifikāciju alkohola
tirdzniecības automātu izmantošanai, līdzīgi kā cigarešu tirdzniecības gadījumā,

(iii) iesaistīt mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas nozares tādu pasākumu 
izstrādāšanā un īstenošanā, ar kuru palīdzību tiktu novērsta alkohola un alcohol pops
pārdošana jauniešiem,

(iv) pievērst sevišķu uzmanību tādiem dzērieniem kā alcopops, kuru īpašā mērķgrupa ir 
jaunieši, ļaujot patērētajiem nepārprotami konstatēt, ka šie dzērieni ir alkoholiski un to 
pārdošana jauniešiem ir aizliegta; turklāt atbalstīt šo dzērienu aplikšanu ar augstākiem 
nodokļiem;

(v) pieņemt kopīgu, valsts līmenī ieviešamu tiesisko regulējumu, iekļaujot tajā noteikumu 
minimumu attiecībā uz vecuma ierobežojumu alkoholisko dzērienu pārdošanai 
jauniešiem,

(vi) visā Eiropā noteikt, ka jauniem un nepieredzējušiem transportlīdzekļu vadītājiem 
pieļaujamais alkohola līmenis ir 0 promiles, kā tas ierosināts Parlamenta 2007. gada 
18. janvāra rezolūcijā par Eiropas rīcības programmu ceļu satiksmes drošībai1; 

(vii) nodrošināt plašākas iespējas uzzināt un pārbaudīt alkohola koncentrāciju asinīs (AKA), 
tostarp izmantojot kalkulatorus internetā, kā arī daudzviet pieejamus kontroles aparātus 
(alkometrus), jo īpaši diskotēkās, bāros un stadionos, kā arī uz automaģistrālēm un 
autoceļiem kopumā, it īpaši naktīs,

(viii) veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli pastiprinātu transportlīdzekļu 
vadītāju pārbaudes par braukšanu dzērumā, veicinot kopīgu noteikumu minimumu 
Eiropas līmenī attiecībā uz pārbaužu biežumu;

(ix) piemērot bargākas soda sankcijas par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā, piemēram, 
pagarinot autovadītāja tiesību atņemšanas un transportlīdzekļa konfiskācijas laiku,

(x) aicināt dalībvalstis nodrošināt sabiedriskā transporta izmantošanas alternatīvas vadītājiem, 
kuri lietojuši alkoholu,

(xi) ar izglītojošu pasākumu palīdzību veicināt „izraudzītā vadītāja” programmu („kurš pie 

  
1 Pieņemtie teksti P6_TA(2007)0009.
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stūres, tas nedzer”) izplatību,

(xii) izsludināt Eiropas balvu par labāko skolām un jauniešiem adresēto kampaņu pret 
kaitējošu alkohola lietošanu,

(xiii) pastiprināt labākās prakses apmaiņu starp atsevišķu valstu policijas spēkiem attiecībā uz 
jauniešu, kas vada transportlīdzekli dzērumā, pārbaužu veikšanu,

(xiv) veicināt iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt turpmāku psiholoģisko palīdzību 
mazgadīgām personām, kas ievietotas slimnīcā sakarā ar akūtu saindēšanos ar alkoholu;

7. uzskata, ka steidzami jārisina jauniešiem adresētu alkohola reklāmu jautājums; 

8. aicina Komisiju Eiropas līmenī ieviest vienotus noteikumus par alkoholisko dzērienu 
reklāmu pārraidīšanas laiku; 

9. uzsver nepieciešamību regulēt alkohola ražotāju piedalīšanos tādu sporta un kultūras 
pasākumu sponsorēšanā, kuri adresēti jauniešiem, vai kuru auditorijas liela daļa ir 
jaunieši;

10. aicina Komisiju veicināt iniciatīvas, kuru mērķis ir medicīnas paraugprakses apmaiņa, kā 
arī veicināt informatīvās kampaņas, lai padziļinātu izpratni par kaitējošas alkohola 
lietošanas risku; 

11. vienlaicīgi aicina Komisiju veicināt tādu instrumentu izplatību kā Pasaules Veselības
organizācijas izstrādāto AUDIT testu (Alcohol Use Disorders Identification test), kas ļauj 
ātri identificēt cilvēkus ar paaugstinātu riska faktoru, pirms viņi paši atzīst, ka viņiem ir 
problēmas ar alkoholu; atzīst, ka savlaicīgas, neformālas ģimenes ārstu un pacientu 
sarunas ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem, lai informētu pacientus par riskiem, kas 
saistīti ar nepareizu alkohola lietošanu, un lai sekmētu nepieciešamās uzvedības izmaiņas 
cilvēkiem, kuri lieto alkoholu kaitējošā veidā;

12. uzskata, ka nepieciešams labāk informēt sievietes par alkohola lietošanas nelabvēlīgo 
ietekmi grūtniecības laikā, jo īpaši par augļa alkohola sindromu, lai nepieļautu, ka 
jaundzimušos bērnus skar šī slimība; turklāt ierosina, ka slimnīcu, kas sniedz 
pirmsdzemdību aprūpi, personālam jābūt apmācītam iespējami agrāk identificēt 
potenciālos veselībai kaitējošas alkohola lietošanas gadījumus, lai palīdzētu šīm sievietēm 
pilnībā atteikties no alkohola lietošanas grūtniecības laikā;

13. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm ir jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai novērstu 
alkohola kaitīgo ietekmi uz sabiedrību, piemēram, vardarbību ģimenē; aicina sniegt 
lielāku sociālo atbalstu ģimenēm, kuras cieš no pārmērīgas alkohola lietošanas; aicina 
sniegt īpašu sociālo palīdzību bērniem ģimenēs, kurās pastāv alkohola problēmas; ierosina 
izveidot palīdzības tālruņa līniju ziņojumiem par tādiem vardarbības gadījumiem ģimenē, 
kuru cēlonis ir alkohols;

14. uzskata, ka ir svarīgi, ievērojot ES un dalībvalstu darba likumdošanu, risināt alkohola 
lietošanas problēmas darba vietā, iedrošinot attiecīgās personas meklēt palīdzību, tomēr 
atgādina, ka vienmēr pienācīgi jāievēro privātās dzīves aizsardzība un personas tiesības; 
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mudina darba devējus pievērst sevišķu uzmanību alkohola lietošanai darba vietā, īstenojot 
profilaktiska rakstura izglītojošas programmas un sniedzot palīdzību darbiniekiem ar 
alkohola problēmām, ņemot vērā to, ka alkohola lietošana darbā ir pilnībā jāaizliedz;

15. ir pārliecināts, ka viena no EU prioritātēm ir alkohola izraisīto ceļu satiksmes negadījumu 
daudzuma un ar tiem saistīto kaitējumu samazināšana (17000 nāves gadījumu gadā); lai 
labāk risinātu ceļu satiksmes problēmas, kas saistītas ar pārmērīgu alkohola lietošanu, 
aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt šādus pasākumus:

(i) ievērojami pastiprināt pārbaudes, lai noteiktu alkohola koncentrāciju asinīs, Eiropas līmenī 
definējot noteikumu minimumu attiecībā uz pārbaužu intensitāti un vietām, kurās šīs 
pārbaudes jāpastiprina (automaģistrāles, autoceļi, bāri, diskotēkas, it īpaši naktīs),

(ii) veicināt smagākas soda sankcijas par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā, piemēram, 
pagarināt autovadītāja tiesību atņemšanas laiku,

(iii) veicināt alkohola līmeņa augstākās robežvērtības 0,5g/l ieviešanu tādu transportlīdzekļu 
vadītājiem, kuru vadīšanai nepieciešamas A vai B kategorijas autovadītāja tiesības, un 0,2 
g/l tādu transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīšanai nepieciešamas augstākas kategorijas 
autovadītāja tiesības, kā arī visiem profesionālajiem transportlīdzekļu vadītājiem;

16. uzsver, ka jāveicina visi efektīvie pasākumi, lai novērstu transportlīdzekļu vadīšanu 
dzērumā; aicina turpināt „antialkohola atslēgu” sistēmu un citu instrumentu attīstīšanu, 
kas mehāniski nepieļauj transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā, jo īpaši profesionālajiem 
transportlīdzekļu vadītājiem;

17. aicina Komisiju uzsākt vai atbalstīt informatīvās kampaņas par alkohola lietošanas 
negatīvo ietekmi uz fizisko un garīgo veselību, kā arī uz sociālo labklājību;

18. mudina dalībvalstis risināt nelegālās alkohola tirdzniecības problēmu, veikt pārdošanai 
domātā alkohola kvalitātes pārbaudi un pastiprināt mājas apstākļos ražotu alkoholisko 
produktu (piemēram, destilātu) kontroli, jo tie var apdraudēt cilvēku dzīvības;

19. aicina visas ieinteresētās puses Komisijas izveidotā foruma „Veselība un alkohols” 
ietvaros veicināt konkrētu darbību un programmu īstenošanu, lai cīnītos ar alkohola 
radītajiem kaitējumiem, pieņemot ka galvenais šī foruma mērķis būs labākās prakses 
apmaiņa, aktīvas līdzdalības veicināšana, veikto darbību pienācīgas novērtēšanas 
nodrošināšana un to ieviešanas efektivitātes novērošana;

20. atgādina, ka aizliegts lietot veselīguma norādes uz alkoholiskiem dzērieniem, savukārt 
uzturvērtības norādes ir atļautas tikai izņēmuma gadījumos saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem1;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

  
1 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.


