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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind strategia Uniunii Europene de sprijinire a statelor membre în vederea reducerii 
efectelor nocive ale consumului de alcool 
(2007/2005(INI))

Parlamentul European

– având în vedere articolul 152 din Tratatul CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind strategia UE de sprijinire a statelor 
membre în vederea reducerii efectelor nocive ale consumului de alcool 
(COM(2006)0625),

– având în vedere Recomandarea 2001/458/CE a Consiliului din 5 iunie 2001 privind 
consumul de alcool în rândul tinerilor, în special în rândul copiilor şi adolescenţilor1,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 5 iunie 2001 privind strategia Comunităţii de 
a reduce efectele nocive ale consumului de alcool2,

– având în vedere Recomandarea Consiliului 2004/345/CE din 6 aprilie 2004 privind
punerea în aplicare a normelor în domeniul siguranţei rutiere3,

– având în vedere Declaraţia OMS de la Stockholm din 2001, privind tinerii şi alcoolul,

– având în vedere diverse hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie (cauza Franzen (C-
189/95), cauza Heinonen (C-394/97), cauza Gourmet (C-405/98), Catalonia (C-190 şi C-
179/90), Loi Evin (C-262/02 şi C-429/02),

– având în vedere Rezoluţia OMS din 25 mai 2005 privind problemele de sănătate publică 
generate de consumul de alcool (WHA 58.26),

– având în vedere obiectivul 12 al programului Sănătate 21 din 1999 şi Planul de Acţiune 
privind Consumul de Alcool 2000-2005 al Regiunii Europene a OMS,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007), 

A. întrucât problema consumului excesiv de alcool este evidentă la nivel european, fiind 
cauza unui procent mare de boli şi decese, în special în rândul persoanelor tinere, şi 
întrucât necesitatea de promovare a unui consum responsabil de alcool este, în ziua de 
astăzi, o prioritate pentru toate statele membre,

B. întrucât consumul excesiv de alcool este un factor determinant al sănătăţii pentru că 
produce dependenţă şi întrucât articolul 152 din tratat menţionează competenţa şi 

  
1 JO L 161, 16.6.2001, p. 38.
2 JO C 175, 20.6.2001, p. 1.
3 JO L 111, 17.4.2004, p. 75:
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responsabilitatea Uniunii Europene în abordarea problemelor privind sănătatea publică,
completând acţiunile naţionale în acest domeniu,

C. întrucât UE poate lua măsuri în strânsă colaborare cu statele membre, în scopul prevenirii 
riscurilor asupra sănătăţii generate de consumul de alcool, precum şi a tuturor efectelor
secundare nocive ale consumului excesiv de alcool, cum ar fi sindromul fetal, boli 
hepatice, cancer, creşterea tensiunii arteriale, atac de cord, comportament agresiv, în 
special în cadrul familiei, accidente rutiere, accidente la locul de muncă şi violenţă, 

D. întrucât Curtea Europeană de Justiţie a confirmat în mod repetat faptul conform căruia 
combaterea efectelor negative ale consumului de alcool reprezintă un obiectiv important şi 
pertinent pentru sănătatea publică,

E. întrucât obiceiurile şi tradiţiile privind consumul de alcool variază în mod considerabil 
între diferitele părţi ale Uniunii Europene, lucru ce ar trebui luat în considerare în 
momentul formulării unei abordări europene privind problemele legate de consumul de 
alcool; întrucât o politică unică şi uniformă pentru toate ţările UE nu ar fi posibilă, însă 
fiecare stat membru ar trebui să ia în considerare natura efectelor nocive ale consumului 
de alcool şi să furnizeze răspunsuri adecvate adaptate situaţiilor nocive locale,

F. întrucât obiceiurile privind consumul responsabil de alcool ar trebui definite şi promovate 
prin campanii europene adresate publicului, fiind necesară adoptarea unor măsuri 
puternice în scopul prevenirii consumului excesiv şi al abuzului de alcool, în special 
pentru şoferi şi muncitori, şi să descurajeze consumul de alcool în rândul minorilor şi al 
femeilor însărcinate,

1. salută abordarea Comisiei din Comunicarea privind abuzul de alcool şi consecinţele sale 
nocive asupra sănătăţii; totuşi, solicită Comisiei să prezinte măsuri mai concrete, care să 
vizeze grupurile cele mai vulnerabile, cum ar fi tinerii şi femeile însărcinate, şi categoriile 
cele mai sensibile, cum ar fi şoferii şi muncitorii;

2. admite faptul conform căruia consumul moderat de alcool nu trebuie criticat, acest aspect 
putând fi considerat ca parte a unei moşteniri culturale europene şi a unui stil de viaţă; de 
asemenea, recunoaşte faptul conform căruia consumul moderat de alcool, adică 10 grame 
pe zi conform Planului de Acţiune privind consumul de alcool 2000-2005 (PAEA) al 
Biroului regional european al OMS, ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare şi a 
ischemiei la persoanele între două vârste şi faptul conform căruia calitatea vieţii este, de 
asemenea, legată de obiceiurile consumului responsabil de alcool; recunoaşte faptul 
conform căruia consumatorii moderaţi reprezintă majoritatea consumatorilor de alcool şi 
că abuzul şi consumul exagerat reprezintă un tipar comportamental minor;

3. recunoaşte că intervenţiile bazate pe probe şi evaluările ştiinţifice corespunzătoare s-au 
dovedit a fi eficiente din punct de vedere financiar; prin urmare, invită statele membre şi 
toate părţile interesate să mărească resursele dedicate campaniilor şi programelor de 
informare şi prevenire;

4. subliniază că cele mai urgente probleme privind consumul excesiv de alcool sunt legate de 
efectele alcoolului asupra tinerilor, care sunt mai vulnerabili la suferinţele psihice şi 
emoţionale, precum şi la efectele sociale negative datorate consumului lor de alcool sau al



PR\655186RO.doc 5/8 PE 386.293v01-00
Traducere externă

RO

altor persoane;

5. este preocupat de creşterea consumului de alcool în rândul tinerilor şi remarcă o tendinţă 
îngrijorătoare în ceea ce priveşte consumul de alcool încă de la o vârstă fragedă, cu 
obiceiuri periculoase cum ar fi consumul ocazional exagerat de alcool, consumul 
amestecat de alcool şi droguri şi consumul de alcool la volan;

6. în vederea unei mai bune abordări a riscurilor apărute în urma consumului excesiv de 
alcool în rândul tinerilor, solicită Comisiei şi Statelor membre adoptarea următoarelor 
măsuri:

(i) lansarea de campanii de educare privind riscurile legate de consumul excesiv de 
alcool, în special prin programe educaţionale şcolare destinate copiilor şi adolescenţilor,
precum şi în părinţilor acestora, cu scopul de a-i pregăti să discute despre problemele 
legate de consumul de alcool în cadrul familiei,

(ii) limitarea disponibilităţii şi a accesului la băuturi alcoolice pentru tineri, de exemplu 
prin punerea strictă în aplicare a legislaţiei existente, care interzice vânzarea de alcool 
tinerilor, prin intensificarea controalelor la comercianţi şi distribuitori, în special la 
magazine universale şi la comercianţi cu amănuntul, şi prin impunerea identificării 
electronice pentru vânzarea băuturilor alcoolice la automate, aşa cum există deja în cazul 
vânzării de ţigări,

(iii) implicarea comercianţilor cu amănuntul şi a industriei de catering în identificarea şi 
punerea în aplicare de măsuri concrete, în scopul prevenirii vânzării şi servirii de alcool şi  
băuturi răcoritoare alcoolizate în rândul tinerilor,

(iv) concentrarea, în mod special, pe băuturi precum „alcopops” (băuturi răcoritoare 
alcoolizate), care sunt adresate în special tinerilor, pentru a se asigura că natura alcoolică 
poate fi uşor identificată de către consumatori şi vânzarea către tineri interzisă; să 
promoveze, de asemenea, taxe mai mari pentru astfel de băuturi,

(v) adoptarea unui cadru legal comun cu norme minime pentru limita de vârstă admisă 
pentru vânzarea de băuturi alcoolice în rândul tinerilor, care să fie pus în aplicare la nivel 
naţional,

(vi) adoptarea limitelor de alcool de 0% pentru noii şoferi la nivel european, aşa cum s-a 
propus deja de către Parlament în Rezoluţia sa din 18 ianuarie 2007 privind Programul 
european de acţiune pentru siguranţa rutieră1,

(vii) asigurarea mai multor posibilităţi de a cunoaşte şi verifica conţinutul de alcool în 
sânge prin folosirea, de asemenea, a auto-calculării pe internet şi disponibilitatea 
răspândirii fiolelor alcoolscop, în special în discoteci, localuri, stadioane, pe autostrăzi şi 
drumuri în general, în special în timpul nopţii,

(viii) adoptarea măsurilor necesare pentru sporirea controalelor în ceea ce priveşte 
conducerea sub influenţa alcoolului, prin promovarea la nivel european a unor norme
minime cu privire la frecvenţa controalelor,

  
1 Texte Adoptate, P6_TA(2007)0009.
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(ix) înăsprirea sancţiunilor pentru conducerea sub influenţa alcoolului, prin suspendarea 
pe o perioadă îndelungată a permisului de conducere şi prin perioade de confiscare a 
autovehiculului,

(x) încurajarea statelor membre să asigure disponibilitatea mijloacelor publice alternative 
de transport pentru şoferii care au consumat alcool,

(xi) promovarea „programelor de şoferi desemnaţi” („cine conduce nu consumă alcool”) 
prin mijloace educaţionale,

(xii) crearea unui premiu european pentru cea mai bună campanie împotriva consumului 
excesiv de alcool destinată şcolilor şi tinerilor,

(xiii) intensificarea schimbului de bune practici legate de controalele privind conducerea
sub influenţa alcoolului în rândul tinerilor, între autorităţile naţionale de poliţie, 

(xiv) promovarea iniţiativelor menite să garanteze urmărirea psihologică pentru minorii 
spitalizaţi cu intoxicaţie acută cu alcool;

7. consideră că problema reclamelor la alcool ce vizează tinerii, ar trebui urgent soluţionată;

8. solicită Comisiei introducerea, la nivel european, a unor norme uniforme cu privire la 
programul de difuzare a reclamelor comerciale la băuturi alcoolice;

9. subliniază necesitatea penalizării în ceea ce priveşte sponsorizarea evenimentelor sportive 
şi culturale adresate tinerilor sau la care cea mai mare parte a spectatorilor sunt tineri, de 
către mărci de băuturi alcoolice;

10. solicită Comisiei promovarea iniţiativelor destinate schimburilor de bune practici 
medicale, precum şi promovarea campaniilor de informare care au scopul de a spori 
conştientizarea riscurilor privind consumul excesiv de alcool;

11. solicită, în acelaşi timp, Comisiei să promoveze instrumente cum ar fi AUDIT (Alcohol 
Use Disorders Identification test) (Testul de identificare a tulburărilor de sănătate în urma 
consumului de alcool), dezvoltat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care permite 
identificarea rapidă a persoanelor care prezintă riscuri, chiar înainte ca aceştia să 
recunoască faptul că au probleme cu alcoolul; recunoaşte că discuţiile neoficiale regulate
între medicii generalişti şi pacienţi reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente de 
informare a pacienţilor asupra riscurilor provocate de abuzul de alcool şi de promovare a 
schimbărilor de comportament necesare în rândul consumatorilor de alcool în exces;

12. consideră că femeile trebuie să fie mai bine informate asupra riscurilor consumului de 
alcool în timpul sarcinii şi în special cu privire la sindromul alcoolismului fetal, pentru a 
evita ca nou-născuţii să fie afectaţi de această boală; sugerează în continuare instruirea 
clinicilor prenatale în vederea identificării cât mai timpurii a potenţialelor cazuri de 
consum nociv de alcool şi a sprijinirii acestor femei în scopul renunţării complete la alcool 
pe perioada sarcinii;

13. consideră că statele membre şi Comisia trebuie să ia măsurile necesare pentru a aborda
efectele sociale nocive provocate de consumul de alcool, cum ar fi violenţa în familie; 
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solicită asistenţă socială sporită pentru familiile care suferă din cauza consumului excesiv 
de alcool; solicită asistenţă socială specială pentru copiii care trăiesc în familii cu 
probleme datorate consumului de alcool; propune instituirea unui număr telefonic de 
urgenţă în vederea denunţării abuzurilor datorate consumului excesiv de alcool în familie;

14. consideră important, cu privire la legea ocupării forţei de muncă în UE şi statele membre, 
să se trateze problemele legate de consumul de alcool la locul de muncă prin încurajarea 
persoanelor implicate să caute sprijin, dar aminteşte că acest lucru trebuie făcut 
întotdeauna prin respectarea intimităţii şi drepturilor persoanei; îndeamnă angajatorii să 
acorde o atenţie deosebită aspectelor legate de consumul de alcool la locul de muncă, prin 
desfăşurarea de programe educaţionale preventive şi asigurarea de asistenţă angajaţilor cu 
probleme legate de consumul de alcool, având în vedere că consumul de alcool la locul de 
muncă ar trebui interzis cu desăvârşire;

15. este convins că reducerea numărului de accidente rutiere şi pericolul provocat de 
consumul de alcool (17 000 de morţi anual) reprezintă o prioritate pentru UE; în vederea 
soluţionării riscurilor provocate de consumul excesiv de alcool la volan, solicită Comisiei 
şi statelor membre adoptarea următoarelor măsuri:

(i) promovarea sporirii considerabile a controalelor privind conţinut de alcool în sânge 
prin stabilirea la nivel european a unor norme minime în ceea ce priveşte frecvenţa 
controalelor şi locurile în care controalele trebuie intensificate (autostrăzi, străzi, localuri, 
discoteci, în special în timpul nopţii),

(ii) promovarea de sancţiuni drastice pentru conducerea sub influenţa alcoolului, prin 
suspendarea permisului de conducere pe o perioadă îndelungată,

(iii) promovarea stabilirii nivelului maxim de alcool în sânge de 0,5 g/l pentru şoferii 
mijloacelor de transport care necesită permis de conducere de categoria A şi B şi 0,2 g/l 
pentru şoferii mijloacelor de transport care necesită permis de conducere pentru categorii 
superioare şi pentru toţi şoferii profesionişti;

16. subliniază că ar trebui promovate toate măsurile eficiente în vederea prevenirii
consumului de alcool la volan; încurajează dezvoltarea sistemelor alcoolstop şi a altor
instrumente care previn în mod mecanic consumul de alcool la volan, în special în rândul 
şoferilor profesionişti;

17. invită Comisia să lanseze sau să sprijine campaniile de informare privind impactul negativ 
al consumului excesiv de alcool asupra sănătăţii fizice şi psihice, precum şi asupra 
bunăstării sociale;

18. încurajează Statele membre să abordeze problema comercializării ilegale şi pe piaţa 
neagră a alcoolului, să controleze calitatea alcoolului comercializat şi să intensifice 
controalele în ceea ce priveşte produsele alcoolice casnice (cum ar fi produsele distilate) 
care pot fi nocive pentru viaţa oamenilor;

19. invită toate părţile interesate să promoveze, în cadrul Health and Alcohol Forum (Forumul 
privind sănătatea şi consumul de alcool) propus de către Comisie, punerea în aplicare a 
unor acţiuni şi programe concrete de abordare a nocivităţii consumului de alcool, dat fiind 
faptul că obiectivul principal al Forumului ar fi schimbul de bune practici, strângerea de 
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angajamente în vederea implicării în acţiuni, asigurarea evaluării corespunzătoare a 
acţiunilor şi monitorizarea privind punerea eficientă în aplicare a acestor acţiuni; 

20. aminteşte faptul că utilizarea menţiunilor de sănătate înscrise pe băuturile alcoolice este 
interzisă, iar menţiunile legate de valorile nutriţionale sunt permise doar în cazuri 
excepţionale, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1924/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind declaraţiile nutriţionale şi de 
sănătate referitoare la alimente1,

21. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

  
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.


