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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu 
szkodliwych skutków spożywania alkoholu
(2007/2005(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 152 traktatu WE,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie strategii UE w zakresie wspierania państw 
członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu 
(COM(2006)0625),

– uwzględniając zalecenie Rady nr 2001/458/WE z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie 
spożywania alkoholu przez ludzi młodych, a zwłaszcza dzieci i młodzież1,

– uwzględniając wnioski Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnotowej strategii 
prowadzącej do ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu2,

– uwzględniając zalecenie Komisji nr 2004/345/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wdrożenia przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego3,

– uwzględniając deklarację sztokholmską WHO na temat młodych ludzi i alkoholu z 2001 
r.,

– uwzględniając orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawy: Franzen 
(C-189/95), Heinonen (C-394/97), Gourmet (C-405/98), Catalonia (C-190 i C-179/90) i 
Loi Evin (C-262/02 i C-429/02)),

– uwzględniając rezolucję WHO z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie problemów w zakresie 
zdrowia publicznego wywołanych szkodliwym wpływem alkoholu (WHA 58.26),

– uwzględniając cel 12 określony w dokumencie „Health 21” z 1999 r. oraz plan działania 
w sprawie alkoholu na lata 2000-2005 określony przez WHO dla Europy;

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że problem nadużywania alkoholu jest w oczywisty sposób widoczny 
na poziomie europejskim, będąc przyczyną ogromnego odsetka zachorowań i zgonów, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych, jak również mając na uwadze, że konieczność 
promowania odpowiedzialnych nawyków w zakresie spożywania alkoholu stanowi w 
chwili obecnej priorytet we wszystkich państwach członkowskich,

  
1 Dz.U. L 161 z 16.6.2001, str. 38.
2 Dz.U. L 175 z 20.6.2001, str. 1.
3 Dz.U. L 111 z 17.4.2004, str. 75.
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B. mając na uwadze, że spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach jest czynnikiem 
warunkującym stan zdrowia, jako że staje się przyczyną uzależnienia, oraz mając na 
uwadze, że art. 152 traktatu określa zakres kompetencji i odpowiedzialności Unii 
Europejskiej w kwestii problemów zdrowia publicznego w uzupełnieniu do działań 
krajowych w tej dziedzinie, 

C. mając na uwadze, że UE może podjąć, w bliskiej współpracy z państwami 
członkowskimi, działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom zdrowia 
wynikającym ze spożywania alkoholu, a także pośrednim szkodliwym skutkom 
spożywania alkoholu, takim jak alkoholowy zespół płodowy, choroby wątroby, rak, 
podwyższone ciśnienie krwi, zawały, agresywne zachowanie, szczególnie wobec 
członków rodziny, wypadki drogowe, wypadki przy pracy i przemoc,

D. mając na uwadze, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie potwierdzał, że 
zwalczanie problemów wynikających ze spożywania alkoholu stanowi ważny i słuszny 
cel w dziedzinie zdrowia publicznego,

E. mając na uwadze, że nawyki i tradycje dotyczące spożywania alkoholu w znaczny sposób 
różnią się w różnych częściach Unii Europejskiej i powinno to być uwzględniane w 
procesie formułowania europejskiego podejścia do rozwiązywania problemów 
związanych z alkoholem, mając na uwadze, że niemożliwe jest wypracowanie 
pojedynczej, jednolitej polityki dla wszystkich krajów członkowskich UE, oraz, że każde 
państwo członkowskie winno rozważyć naturę problemów wynikających ze spożywania 
alkoholu i wypracować właściwe rozwiązania tych problemów na poziomie lokalnym,

F. mając na uwadze, że istnieje konieczność zdefiniowania odpowiedzialnego spożywania 
alkoholu i promowania tego pojęcia w drodze europejskich kampanii skierowanych do 
opinii publicznej oraz fakt, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych środków 
zmierzających do zapobieganiu nadużywaniu alkoholu, zwłaszcza przez kierowców oraz 
osoby pracujące fizycznie, a także do zniechęcania do spożywania alkoholu osób 
nieletnich i kobiet w ciąży,

1. z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji wyrażone w komunikacie na temat 
nadużywania alkoholu i jego szkodliwego wpływu na zdrowie; wzywa w związku z tym 
Komisję do zaproponowania bardziej konkretnych środków skierowanych do najbardziej 
podatnych i wrażliwych grup, takich jak młodzież i kobiety w ciąży oraz kierowcy i osoby 
pracujące fizycznie;

2. uznaje, że nie należy demonizować umiarkowanego spożywania alkoholu oraz że może 
być ono uznawane za część europejskiego dziedzictwa kulturowego i stylu życia; 
przyznaje ponadto, że umiarkowane spożycie alkoholu, tzn. 10 gram dziennie, pomaga –
zdaniem regionalnego biura WHO na Europę wyrażonym w planie działania w sprawie 
alkoholu na lata 2000-2005 – w zapobieganiu chorobom układu krążenia i niedokrwieniu 
u osób w średnim wieku oraz że jakość życia ma również związek z odpowiedzialnym 
spożywaniem alkoholu; uznaje, że osoby spożywające alkohol w sposób umiarkowany 
stanowią większość konsumentów alkoholu oraz że nadużywanie alkoholu nie jest 
dominującym wzorcem zachowania;

3. przyznaje, że interwencje oparte na dowodach i właściwej ocenie naukowej okazały się 
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opłacalne, dlatego zwraca się do państw członkowskich oraz wszystkich 
zainteresowanych stron o zwiększenie nakładów na kampanie i programy informacyjne i 
prewencyjne;

4. wskazuje, że najpilniejsze problemy związane z nadużywaniem alkoholu wiążą się z 
wpływem alkoholu na osoby młode, bardziej podatne na cierpienie fizyczne i 
emocjonalne, a także na szkody społeczne wywołane nadmiernym spożywaniem alkoholu 
przez siebie lub przez inne osoby;

5. wyraża zaniepokojenie zwiększeniem spożycia alkoholu wśród młodzieży i zwraca uwagę 
na niepokojącą tendencję inicjacji alkoholowej w coraz młodszym wieku powiązaną z 
takimi nawykami jak ciągi picia, jednoczesne spożywanie alkoholu i zażywanie 
narkotyków oraz picie alkoholu i jazda samochodem;

6. aby skuteczniej zapobiegać niebezpieczeństwom związanym z nadmiernym spożywaniem 
alkoholu wśród młodzieży wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań, 
takich jak:

(i) zainicjowanie kampanii oświatowych na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem 
alkoholu, zwłaszcza za pośrednictwem szkolnych programów edukacyjnych 
skierowanych do dzieci i młodzieży, ale również do ich rodziców, w celu przygotowania 
ich do poruszania kwestii problemów w rodzinie,

(ii) ograniczenie dostępu do napojów alkoholowych i ich przystępności dla młodzieży, 
przykładowo poprzez ścisłe przestrzeganie istniejących przepisów zakazujących 
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, poprzez nasilenie kontroli sprzedawców i 
dystrybutorów, zwłaszcza supermarketów i detalistów oraz poprzez wprowadzenie 
elektronicznej identyfikacji w sprzedaży alkoholu w automatach, co ma już miejsce w 
przypadku sprzedaży papierosów,

(iii) zaangażowanie detalistów i przemysłu gastronomicznego w identyfikację i 
wdrażanie konkretnych środków zmierzających do zapobiegania sprzedawaniu i 
serwowaniu alkoholu i „alkopopów” (słodkich napojów bazujących na alkoholach 
wysokoprocentowych) osobom młodocianym,

(iv) skoncentrowanie się szczególnie na takich napojach, jak „alkopopy”, produkowanych 
głównie z myślą o młodzieży, w celu zapewnienia, że konsumenci będą świadomi, że są 
to napoje alkoholowe oraz że sprzedaż tych napojów młodym ludziom będzie 
zabroniona, a także w celu wspierania wyższego opodatkowania takich napojów;

(v) przyjęcie i wdrożenie na szczeblu krajowym wspólnych ram prawnych określających 
minimalne reguły dotyczące ograniczeń wiekowych w sprzedaży alkoholu osobom 
młodocianym,

vi) wprowadzenie na poziomie europejskim zerowego dopuszczalnego limitu alkoholu 
we krwi dla początkujących kierowców, co zostało już zaproponowane przez Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Europejskiego programu 
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działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego1; 

(vii) zapewnienie szerszej gamy możliwości kontrolowania zawartości alkoholu we krwi, 
również poprzez samodzielne obliczenie tej zawartości w Internecie oraz szerszą 
dostępność alkomatów, zwłaszcza w dyskotekach, pubach i na stadionach, jak również na 
autostradach i ogólnie na drogach, zwłaszcza w godzinach nocnych,

(viii) wprowadzenie niezbędnych środków w celu maksymalnego nasilenia kontroli 
kierowców poprzez wspieranie na poziomie europejskim wspólnych reguł o minimalnej 
częstotliwości kontroli,

(ix) zaostrzenie sankcji za jazdę pod wpływem alkoholu w postaci odbierania prawa 
jazdy na dłuższy czas oraz wydłużenie okresu konfiskaty pojazdu,

(x) zachęcanie państw członkowskich do zagwarantowania dostępności alternatywnych 
środków transportu dla kierowców spożywających alkohol,

(xi) wspieranie rozszerzenia programów „wyznaczony kierowca” (osoba, która z wyboru 
nie pije, żeby móc odwieźć pozostałych uczestników przyjęcia samochodem do domu) za 
pomocą środków edukacyjnych,

(xii) utworzenie europejskiej nagrody za najlepszą kampanię przeciw nadużywaniu 
alkoholu adresowaną do szkół i młodzieży,

(xiii) nasilenie wymiany między służbami policji w różnych krajach godnych polecenia 
praktyk w zakresie kontroli młodzieży prowadzącej w stanie nietrzeźwym,

(xiv) wspieranie inicjatyw zmierzających do zagwarantowania wsparcia 
psychologicznego osobom nieletnim hospitalizowanym z powodu ostrego zatrucia 
alkoholowego;

7. jest przekonany o pilnej konieczności zajęcia się problemem reklamy alkoholu 
skierowanej do osób młodocianych; 

8. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie na poziomie europejskim jednolitych 
reguł dotyczących czasu nadawania reklam napojów alkoholowych; 

9. podkreśla konieczność wprowadzenia kar za sponsorowanie przez producentów alkoholu 
wydarzeń sportowych i kulturalnych adresowanych do ludzi młodych lub których dużą 
część publiczności stanowią ludzie młodzi;

10. wzywa Komisję do wspierania inicjatyw zmierzających do wymiany godnych 
naśladowania praktyk medycznych, a także wspieranie kampanii informacyjnych 
mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z 
nadużywania alkoholu; 

11. jednocześnie wzywa Komisję do wspierania popularyzacji takich narzędzi jak test 
identyfikujący zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu AUDIT opracowany przez 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0009.
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WHO, które umożliwiają szybką identyfikację osób zagrożonych alkoholizmem zanim 
jeszcze osoby te same przyznają się do problemów alkoholowych; uznaje, że 
przeprowadzona w odpowiednim czasie dyskusja pomiędzy lekarzem a pacjentem stanowi 
jedno z najskuteczniejszych narzędzi informowania pacjentów o zagrożeniach 
wynikających z nadużywania alkoholu oraz wspierania koniecznych zmian zachowania 
osób nadużywających alkoholu;

12. wyraża pogląd, że należy lepiej informować kobiety o zagrożeniach wynikających ze 
spożywania alkoholu w okresie ciąży, a w szczególności o alkoholowym zespole 
płodowym, w celu uniknięcia wpływu choroby alkoholowej na noworodki; sugeruje 
ponadto, że pracownicy przychodni przedporodowych winni zostać przeszkoleni w 
zakresie możliwie najwcześniejszego identyfikowania potencjalnych przypadków 
nadużywania alkoholu oraz wspierania takich kobiet, aby zrezygnowały z picia alkoholu 
w trakcie ciąży;

13. jest zdania, że Komisja oraz państwa członkowskie winny podjąć niezbędne kroki w 
kierunku wyeliminowania zjawisk społecznych będących wynikiem szkodliwego wpływu 
alkoholu, takich jak przemoc w rodzinie; wzywa do zaoferowania większego wsparcia 
społecznego rodzinom cierpiącym wskutek nadmiernego spożycia alkoholu; wzywa do 
udzielenia specjalnej pomocy społecznej dzieciom żyjącym w rodzinach borykających się 
z problemami o podłożu alkoholowym; proponuje utworzenie specjalnej linii 
telefonicznej, z której można będzie skorzystać w celu zgłoszenia problemów rodzinnych 
o podłożu alkoholowym;

14. w kontekście prawa pracy obowiązującego w UE i w państwach członkowskich uważa za 
ważne rozwiązywanie problemów nadużywania alkoholu w miejscu pracy poprzez 
zachęcanie pracowników do zwracania się o pomoc, przypomina jednak, że pomoc taka 
winna być udzielana przy zachowaniu pełnej anonimowości oraz poszanowaniu praw 
jednostki; nalega, aby pracodawcy zwracali szczególną uwagę na nadmierne spożywanie 
alkoholu w miejscu pracy poprzez organizację prewencyjnych programów edukacyjnych 
oraz oferowanie pomocy pracownikom borykającym się z problemem alkoholowym, przy 
założeniu, że spożywanie alkoholu w pracy jest całkowicie zabronione;

15. jest przekonany, że redukcja liczby wypadków drogowych i związanych z nimi szkód, 
których przyczyną jest alkohol (17 000 zgonów rocznie) stanowi priorytet dla UE; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia poniższych środków w celu obniżenia 
poziomu ryzyka wynikającego z nadmiernego spożywania alkoholu przez kierowców:

(i) wspieranie znacznego podwyższenia kontroli zawartości alkoholu we krwi poprzez 
ustalenie na poziomie europejskim minimalnych reguł co do częstotliwości kontroli oraz 
miejsc, gdzie należy nasilić tego rodzaju kontrole (autostrady, drogi, puby, dyskoteki, 
szczególnie w godzinach nocnych),

(ii) wspieranie surowszych kar za jazdę pod wpływem alkoholu, takich jak odebranie 
prawa jazdy na dłuższy czas,

(iii) wspieranie wprowadzenia limitu stężenia alkoholu we krwi kierowców pojazdów 
wymagających prawa jazdy kategorii A i B do 0,5 g/l oraz do 0,2 g/l w przypadku 
kierowców pojazdów wymagających prawa jazdy wyższej kategorii oraz w przypadku 
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wszystkich zawodowych kierowców;

16. podkreśla, że należy wspierać wszelkie skuteczne środki zapobiegające prowadzeniu 
pojazdów w stanie nietrzeźwym; nakłania do dalszego opracowywania blokad 
alkoholowych oraz innych instrumentów, które w sposób mechaniczny uniemożliwiają 
jazdę pod wpływem alkoholu, szczególnie przez zawodowych kierowców;

17. zwraca się do Komisji o inicjowanie lub wspieranie kampanii na temat negatywnego 
wpływu nadużywania alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne, jak również na dobro 
społeczne;

18. nalega, aby państwa członkowskie rozwiązały problem nielegalnego rynku sprzedaży 
alkoholu, kontrolowały jakość sprzedawanego alkoholu oraz nasiliły kontrole jakości 
domowych produktów alkoholowych (takich jak produkty destylowane), które mogą być 
śmiertelne dla człowieka;

19. zachęca wszystkie zainteresowane strony, aby w ramach forum „Zdrowie a alkohol” 
zaproponowanego przez Komisję, wspierały realizację konkretnych działań i programów, 
których celem jest naprawa szkód wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu 
zważywszy, że głównym celem forum jest wymiana godnych polecenia praktyk, zbiorowe 
zobowiązanie angażowania się w akcje, zapewnienie właściwej oceny akcji oraz 
nadzorowanie ich skutecznego wdrażania;

20. przypomina, że umieszczanie oświadczeń zdrowotnych na napojach alkoholowych jest 
zabronione, natomiast umieszczanie oświadczeń żywieniowych dozwolone jest jedynie w 
wyjątkowych przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności1;

21. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, a 
także rządom i parlamentom państw członkowskich.

  
1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 9.


