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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s 
požívaním alkoholu
(2007/2005(INI))

Európsky parlament,

— so zreteľom na článok 152 Zmluvy o ES;

— so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii EÚ na podporu členských štátov pri 
znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (KOM(2006)0625), 

— so zreteľom na odporúčanie Rady 2001/458/ES z 5. júna 2001 týkajúce sa požívania 
alkoholu mladými ľuďmi, najmä deťmi a mladistvými1,

— so zreteľom na závery Rady z 5. júna 2001 o stratégii Spoločenstva zameranej na 
znižovanie rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu2,

— so zreteľom na odporúčanie Komisie 2004/345/ES zo 6. apríla 2004 o presadzovaní 
právnych predpisov v oblasti bezpečnosti na cestách3,

— so zreteľom na štokholmskú deklaráciu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) o 
mladých ľuďoch a alkohole z roku 2001,

— so zreteľom na rôzne rozsudky Európskeho súdneho dvora (prípad Franzen (C-189/95), 
prípad Heinonen (C-394/97), prípad Gourmet (C-405/98), Katalánsko (C-190 a C-
179/90), zákon Evin (C-262/02 a C-429/02),

— so zreteľom na uznesenie SZO z 25. mája 2005 o problémoch verejného zdravia 
zapríčinených škodlivým požívaním alkoholu (WHA 58.26),

— so zreteľom na cieľ číslo 12 programu Zdravie 21 z roku 1999 a na Akčný plán pre 
alkohol na obdobie 2000 – 2005 európskeho regiónu SZO, 

— so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

— so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

A. keďže problém nadmerného požívania alkoholu je v Európe zrejmý, je príčinou veľkého 
podielu chorôb a úmrtí, a to najmä medzi mladými ľuďmi, a keďže je v súčasnosti 
prioritou všetkých členských štátov podporovať zodpovedný prístup k požívaniu alkoholu,

B. keďže nadmerné požívanie alkoholu ovplyvňuje zdravie, pretože spôsobuje závislosť a 
keďže článok 152 Zmluvy stanovuje, že Európska únia má právomoc a zodpovednosť pri 

  
1  Ú. v. ES L 161, 16.6.2001, s. 38.
2  Ú. v. ES C 175, 20.6.2001, s. 1.
3  Ú. v. EÚ L 111, 17.4.2004, s. 75.
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riešení problémov verejného zdravia, pričom svojím konaním dopĺňa národné opatrenia v 
tejto oblasti,   

C. keďže EÚ môže podniknúť opatrenia v úzkej spolupráci s členskými štátmi s cieľom 
zabrániť zdravotným rizikám súvisiacim s alkoholom, ako aj vedľajším škodlivým 
vplyvom nadmerného požívania alkoholu, ako sú fetálny alkoholový syndróm, ochorenia 
pečene, rakovina, zvýšený krvný tlak, srdcové príhody, agresívne správanie (najmä v 
rodine), dopravné nehody, pracovné úrazy a násilie,   

D. keďže Európsky súdny dvor opakovane potvrdil, že boj proti škodám súvisiacim s 
požívaním alkoholu je dôležitým a platným cieľom verejného zdravia,

E. keďže návyky a tradície ovplyvňujúce pitie alkoholu sa v Európskej únii podstatne líšia v 
závislosti od konkrétneho regiónu, treba túto skutočnosť brať do úvahy pri tvorbe 
európskeho prístupu k problémom súvisiacim s alkoholom; keďže vytvorenie jednotnej a 
rovnakej politiky v oblasti alkoholu pre všetky štáty EÚ by nebolo možné, každý členský 
štát by mal posúdiť charakter škôd súvisiacich s požívaním alkoholu a poskytnúť 
primerané riešenia miestnych problémov,   

F. keďže zodpovedný prístup k požívaniu alkoholu by sa mal definovať a propagovať 
prostredníctvom európskych verejných kampaní a mali by sa prijať prísne opatrenia na 
zamedzenie nadmernému požívaniu a zneužívaniu alkoholu, a to najmä v prípade vodičov 
a zamestnancov, a na odradenie neplnoletých osôb a tehotných žien od jeho konzumácie, 

1. víta prístup Komisie uplatnený v oznámení o zneužívaní alkoholu a jeho škodlivých 
vplyvoch na zdravie; vyzýva však Komisiu, aby predložila konkrétnejšie opatrenia 
zamerané na najzraniteľnejšie skupiny, akými sú mladí ľudia a tehotné ženy a na 
najcitlivejšie kategórie, akými sú vodiči a zamestnanci;

2. uznáva, že primeraná konzumácia alkoholu by sa nemala démonizovať a že ju možno 
považovať za súčasť európskeho kultúrneho dedičstva a životného štýlu; uznáva navyše, 
že primeraná konzumácia alkoholu, t. j. 10 gramov denne podľa regionálnej kancelárie 
SZO pre európsky akčný plán pre alkohol 2000 – 2005 (PAEA), pomáha pri prevencii 
kardiovaskulárnych chorôb a ischémii u ľudí v strednom veku a že kvalita života takisto 
súvisí so zodpovedným prístupom k alkoholu; uznáva, že striedmi konzumenti alkoholu 
predstavujú väčšinu a že správanie spojené s nadmerným požívaním a zneužívaním 
alkoholu sa vyskytuje v menšej miere;

3. uznáva, že náklady spojené s opatreniami založenými na získaných údajoch a s náležitým 
vedeckým hodnotením boli vynaložené efektívne; vyzýva preto členské štáty a všetky 
zúčastnené strany, aby zvýšili prostriedky na kampaň a programy týkajúce sa 
informovanosti a prevencie; 

4. poukazuje na to, že najzávažnejšie problémy nadmerného požívania alkoholu sa týkajú 
jeho vplyvu na mladých ľudí, ktorí sú fyzicky a duševne zraniteľnejší a sú takisto citlivejší 
na negatívne sociálne dôsledky požívania alkoholu nimi samotnými alebo inými ľuďmi;

5. vyjadruje znepokojenie nad nárastom konzumácie alkoholu mladými ľuďmi a poukazuje 
na znepokojujúci trend, keď čoraz mladší ľudia začínajú s požívaním alkoholu a 
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nadobúdajú nebezpečné návyky, ako sú stavy opitosti, kombinovaná konzumácia alkoholu 
a drog a jazdenie pod vplyvom alkoholu;   

6. s cieľom lepšie reagovať na riziká spojené s nadmerným požívaním alkoholu mladými 
ľuďmi, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali tieto opatrenia:

(i) začať výchovno-vzdelávaciu kampaň o rizikách nadmerného požívania alkoholu, a to 
najmä prostredníctvom školských výchovno-vzdelávacích programov, ktoré budú určené 
deťom a mladistvým, ale zároveň aj ich rodičom s cieľom pripraviť ich na to, aby sa o 
problémoch alkoholizmu rozprávali v rodine,

(ii) obmedziť prístup mladých ľudí k alkoholickým nápojom, napríklad prostredníctvom 
prísneho uplatňovania platných právnych predpisov zakazujúcich predávanie alkoholu 
mladým ľuďom, častejších kontrol predajcov a distribútorov, najmä obchodných domov a 
malopredajcov, a ako je to už v prípade predaja cigariet, prostredníctvom zavedenia 
elektronickej identifikácie pri samoobslužnom predaji alkoholických nápojov,    

(iii) zapojiť do určovania potrieb a realizácie konkrétnych opatrení maloobchodníkov a 
reštaurácie, aby sa zabránilo podávaniu alkoholických nápojov a predaju alkoholu 
mladým ľuďom,

(iv) zamerať sa obzvlášť na nápoje s nižším obsahom alkoholu, ktoré sú určené práve 
mladým ľuďom, s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli jasne rozpoznať, že ide o 
alkoholický nápoj a aby predaj takýchto nápojov mladým ľuďom bol zakázaný; 
presadzovať tiež vyššie zdanenie takýchto nápojov;

(v) prijať spoločný právny rámec minimálnych pravidiel týkajúcich sa stanovenia vekovej 
hranice na predaj alkoholických nápojov mladým ľuďom, ktorý sa bude vykonávať na 
národnej úrovni,  

(vi) prijať na európskej úrovni pravidlo 0-percentného obsahu alkoholu v krvi v prípade 
čerstvých držiteľov vodičského preukazu, ako to už navrhol Parlament vo svojom 
uznesení z 18. januára 2007 o Európskom programe bezpečnosti na cestách1; 

(vii) poskytnúť viacero možností, ako zisťovať a overovať obsah alkoholu v krvi (BAC), 
tiež prostredníctvom využitia automatickej kalkulácie na internete, a zaobstarať širokú 
dostupnosť prístrojov na meranie obsahu alkoholu v krvi najmä na diskotékach, v baroch, 
na štadiónoch a vo všeobecnosti na diaľniciach a cestných komunikáciách, a to hlavne v 
nočných hodinách,       

(viii) podniknúť opatrenia na maximálne zvýšenie kontrol zameraných na jazdenie pod 
vplyvom alkoholu, a to prostredníctvom presadzovania spoločných minimálnych 
pravidiel o počte kontrol na celoeurópskej úrovni, 

(ix) stanoviť prísnejšie postihy za jazdu pod vplyvom alkoholu, ako sú napríklad 
dlhodobé odobratie vodičského preukazu a zabavenie vozidla na určitú dobu, 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0009.
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(x) podporiť členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť alternatívnych verejných 
dopravných prostriedkov pre vodičov, ktorý požili alkohol,

(xi) podporiť rozvoj programov určených vodičom (napr. „kto šoféruje, nepije“) 
prostredníctvom výchovno-vzdelávacích prostriedkov,

(xii) zaviesť európsku cenu za najlepšiu kampaň proti nadmernému požívaniu alkoholu, 
na ktorej by sa zúčastňovali školy a mladí ľudia,

(xiii) zintenzívniť výmenu osvedčených postupov medzi národnými zložkami polície v 
súvislosti s kontrolami jázd pod vplyvom alkoholu,  

(xiv) podporiť iniciatívy zamerané na zabezpečenie psychologickej pomoci neplnoletým 
osobám, ktoré v dôsledku vážnej otravy alkoholom boli hospitalizované;

7. domnieva sa, že problém alkoholovej reklamy, ktorej cieľovou skupinou sú mladí ľudia, 
by sa mal urýchlene riešiť; 

8. žiada Komisiu, aby na európskej úrovni zaviedla jednotné pravidlá vysielacieho času pre 
reklamu na alkoholické nápoje;  

9. zdôrazňuje, že je potrebné jasne vymedziť poskytovanie sponzorstva od alkoholových 
výrobcov pre športové a kultúrne podujatia, ktoré sú určené mladým ľuďom, alebo pri 
ktorých veľký podiel účastníkov tvoria mladí ľudia; 

10. vyzýva Komisiu, aby podporovala iniciatívy zamerané na výmenu osvedčených 
lekárskych postupov, ako aj informačné kampane zamerané na zvyšovanie povedomia o 
rizikách nadmerného požívania alkoholu;  

11. žiada zároveň Komisiu, aby podporila šírenie takých nástrojov, ako napríklad AUDIT 
(Alcohol Use Disorders Identification test), ktorý bol vyvinutý Svetovou zdravotníckou 
organizáciou a ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu rizikových osôb ešte predtým, ako 
takéto osoby priznajú problémy s alkoholom; uznáva, že včasný neformálny dialóg medzi 
všeobecnými lekármi a pacientmi je jedným z najúčinnejších prostriedkov, ako pacientov 
informovať o rizikách spojených so zneužívaním alkoholu a podporovať potrebné zmeny 
v ich správaní; 

12. zastáva názor, že ženy by mali byť lepšie informované o rizikách požívania alkoholu 
počas tehotenstva, a to najmä o fetálnom alkoholovom syndróme, aby novonarodené deti 
neboli postihnuté touto chorobou; navrhuje ďalej, aby personál oddelení predpôrodnej 
starostlivosti bol vyškolený na čo najrýchlejšie zistenie možných prípadov škodlivého 
požívania alkoholu a aby podporoval tieto ženy v ich snahe prestať požívať alkohol úplne 
počas ich tehotenstva; 

13. domnieva sa, že Komisia a členské štáty by mali podniknúť potrebné opatrenia na boj 
proti škodlivým sociálnym vplyvom alkoholu, ako je napríklad domáce násilie; žiada o 
sociálnejšiu podporu pre rodiny, ktoré trpia v dôsledku nadmerného požívania alkoholu;  
žiada o špeciálnu sociálnu pomoc pre deti žijúce v rodinách, ktoré majú problémy s 
alkoholom; navrhuje, aby sa zaviedlo núdzové telefónne číslo na nahlasovanie prípadov 
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zneužívania v rodinách v dôsledku alkoholu;

14. považuje za dôležité, aby sa v súlade s predpismi pracovného práva EÚ a členských štátov 
problémy alkoholizmu na pracovisku riešili prostredníctvom podpory osôb odkázaných na 
vyhľadanie pomoci, ale pripomína, že treba mať vždy na zreteli právo na súkromie a 
individuálne práva dotknutých osôb; nalieha na zamestnávateľov, aby obzvlášť venovali 
pozornosť nadmernému požívaniu alkoholu na pracovisku, organizovali preventívne 
výchovno-vzdelávacie programy a poskytovali pomoc pracovníkom, ktorí majú problémy 
s alkoholom, pričom konzumácia alkoholu na pracovisku by sa mala úplne zakázať;  

15. vyjadruje presvedčenie, že prioritou EÚ je zníženie dopravných nehôd a súvisiacich škôd 
(17 000 úmrtí za rok) zapríčinených alkoholom; s cieľom lepšie reagovať na riziká 
spojené s nadmerným požívaním alkoholu na cestách vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali tieto opatrenia:

(i) podporiť významné zvýšenie počtu kontrol na obsah alkoholu v krvi a na európskej 
úrovni stanoviť minimálne pravidlá o počte kontrol a určiť miesta, na ktorých by sa ich
vykonávanie malo zintenzívniť (diaľnice, cesty, bary, diskotéky, a to najmä v nočných 
hodinách),  

(ii) podporiť prísnejšie postihy za jazdu pod vplyvom alkoholu, ako je napríklad 
dlhodobé odobratie vodičského preukazu,

(iii) presadiť stanovenie maximálneho obsahu alkoholu v krvi na 0,5 g/l pre vodičov 
dopravných prostriedkov, pri ktorých sa vyžaduje vodičský preukaz skupiny A a B a na 
0,2 g/l pre vodičov dopravných prostriedkov, pri ktorých sa vyžaduje vyššia skupina 
vodičského preukazu a pre všetkých vodičov z povolania;  

16. zdôrazňuje, že by sa mali podporovať všetky účinné opatrenia na prevenciu jázd pod 
vplyvom alkoholu; vyzýva k ďalšiemu rozvoju blokovacích zariadení a iných nástrojov, 
ktoré mechanicky zabraňujú jazde pod vplyvom alkoholu, najmä v prípade vodičov z 
povolania;

17. vyzýva Komisiu, aby organizovala alebo podporila informačné kampane o negatívnych 
vplyvoch nadmerného požívania alkoholu na fyzické a duševné zdravie, ako aj 
spoločenské blaho; 

18. nalieha na členské štáty, aby riešili problém ilegálneho obchodovania s alkoholom, 
kontrolovali kvalitu predávaného alkoholu a zvýšili počet kontrol podomácky vyrobeného 
alkoholu, napríklad destilátov, ktoré môžu byť pre človeka smrteľné;

19. vyzýva všetky zúčastnené strany, aby v rámci Fóra pre problematiku alkoholu a zdravia, 
ktoré navrhla Komisia, podporili realizáciu konkrétnych krokov a programov s cieľom 
riešiť škody súvisiace s požívaním alkoholu, pričom hlavnými cieľmi fóra budú výmena 
osvedčených postupov, spájanie aktérov pre spoločné kroky, zabezpečenie náležitého 
hodnotenia podniknutých krokov a monitorovanie ich účinného vykonávania;   

20. pripomína, že používanie zdravotných tvrdení o alkoholických nápojoch je zakázané a že 
výživové tvrdenia sú povolené len vo výnimočných prípadoch, ako to stanovuje 
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nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o 
výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách1;

21. poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

  
1 Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.


