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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode 
zaradi uživanja alkohola
(2007/2005(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 152 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o strategiji Evropske unije za podporo državam 
članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (KOM(2006)0625),

– ob upoštevanju priporočila Sveta 2001/458/ES z dne 5. junija 2001 glede uživanja 
alkohola pri mladih, zlasti otrocih in mladostnikih1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 5. junija 2001 o strategiji Skupnosti za zmanjševanje 
škode zaradi uživanja alkohola2,

– ob upoštevanju priporočila Komisije 2004/345/ES z dne 6. aprila 2004 o izvajanju na 
področju varnosti v cestnem prometu3,

– ob upoštevanju stockholmske deklaracije Svetovne zdravstvene deklaracije o mladih in 
alkoholu iz leta 2001,

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti (zadeve Franzen (C-189/95), Heinonen 
(C-394/97), Gourmet (C-405/98), Catalonia (C-190 in C-179/90), Loi Evin (C-262/02 in 
C-429/02),

– ob upoštevanju resolucije Svetovne zdravstvene organizacije z dne 25. maja 2005 o 
problemih javnega zdravja zaradi škodljive rabe alkohola (WHA 58.26),

– ob upoštevanju cilja 12 iz strategije Zdravje za vse v 21. stoletju iz leta 1999 in akcijskega 
načrta o alkoholu 2000–2005 regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za 
Evropo,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2007),

A. ker se problem zlorabe alkohola kaže na evropski ravni in je razlog za velik odstotek 
bolezni in smrti, zlasti med mladimi, in ker je danes spodbujanje odgovornega pitja 
prednostna naloga vseh držav članic,

B. ker je prekomerno uživanje alkohola dejavnik tveganja za zdravje, saj povzroča odvisnost, 

  
1  UL L 161, 16.6.2001, str. 38.
2  UL C 175, 20.6.2001, str. 1.
3  UL L 111, 17.4.2004, str. 75.
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in ker člen 152 Pogodbe določa pristojnost in odgovornost Evropske unije, da obravnava 
probleme javnega zdravja in dopolnjuje nacionalne ukrepe na tem področju,

C. ker lahko Evropska unija sprejme ukrepe v tesnem sodelovanju z državami članicami, da 
bi preprečila nevarnosti za zdravje zaradi alkohola ter vse sekundarne škodljive učinke 
zlorabe alkohola, kot so fetalni alkoholni sindrom, bolezni jeter, rak, zvišan krvni pritisk, 
srčni napad, nasilno vedenje, zlasti v družini, prometne nesreče, nesreče pri delu in nasilje,

D. ker je Sodišče  Evropskih skupnosti večkrat potrdilo, da je boj proti škodi zaradi uživanja 
alkohola pomemben in tehten cilj javnega zdravja,

E. ker se pivske navade in tradicija v Evropski uniji zelo razlikujejo, kar je treba upoštevati 
pri oblikovanju evropskega pristopa k problemom zaradi alkohola; ker ni mogoča ena 
sama enotna alkoholna politika za vse države EU, vsaka država članica naj opredeli, 
kakšne vrste škoda nastaja zaradi uživanja alkohola ter poišče ustrezne odgovore na 
posamezne probleme,

F. ker je treba opredeliti odgovorne pivske navade in jih spodbujati z evropskimi 
kampanjami, namenjenimi javnosti, uvesti pa je treba stroge ukrepe za preprečevanje 
škodljive rabe in zlorabe alkohola, zlasti pri voznikih in delavcih, ter od uživanja alkohola 
odvračati mladoletnike in nosečnice,

1. pozdravlja pristop Komisije v sporočilu o zlorabi alkohola in njegovih škodljivih 
posledicah za zdravje; vendar poziva Komisijo,  naj predstavi oprijemljivejše ukrepe, 
namenjene najbolj ranljivim skupinam, kot so mladi in nosečnice, ter najbolj občutljivim 
kategorijam, kot so vozniki in delavci;

2. priznava, da se zmernega uživanja alkohola ne bi smelo demonizirati ter ga lahko imamo 
za del evropske kulturne dediščine in življenjskega sloga; razen tega priznava, da je 
zmerno uživanje alkohola, to je 10 gramov dnevno v skladu z akcijskim načrtom o 
alkoholu 2000–2005 regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, da 
zmerno uživanje pomaga pri preprečevanju kardiovaskularnih bolezni in ishemije pri 
posameznikih srednjih let ter da je kakovost življenja povezana tudi z odgovornimi 
pivskimi navadami; se zaveda, da je večina uživalcev alkohola zmernih ter da sta 
škodljiva raba in zloraba alkohola kot vedenjski vzorec v manjšini;

3. priznava, da so se posredovanje na podlagi dokazov in ustrezne znanstvene ocene izkazale 
za stroškovno ugodne; zato poziva države članice in vse zainteresirane strani, naj povečajo 
sredstva za informacijske in preventivne kampanje in programe;

4. opozarja, da so najbolj pereči problemi zlorabe alkohola povezani z učinki alkohola pri 
mladih, ki so bolj dovzetni za telesno in čustveno trpljenje ter za socialno škodo zaradi 
lastnega pitja ali pitja drugih;

5. je zaskrbljen zaradi porasta uživanja alkohola med mladimi ter ugotavlja zaskrbljujoč 
trend, da s pitjem začenjajo vse bolj zgodaj, pa tudi nevarne navade, kot so popivanje, 
uživanje alkohola in drog hkrati ter vožnja pod vplivom alkohola;

6. poziva Komisijo in države članice, naj zaradi boljše obravnave nevarnosti ob 
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prekomernem uživanju alkohola med mladimi uvedejo spodaj navedene ukrepe:

(i) uvedejo naj se izobraževalne kampanje o nevarnostih zlorabe alkohola, predvsem v 
šolskih izobraževalnih programih, namenjenih otrokom in najstnikom, zlasti pa njihovim 
staršem, da bi bili v družini pripravljeni spregovoriti o problemih zaradi alkohola,

(ii) omeji naj se dostop do alkoholnih pijač in njihova dostopnost za mlade, na primer z 
doslednim izvajanjem obstoječe zakonodaje, ki prepoveduje prodajo alkohola mladim, s 
poostritvijo nadzora prodajalcev in distributerjev, zlasti samopostrežnih trgovin in 
prodajalcev na drobno, ter z uvedbo elektronske identifikacije za prodajo alkoholnih pijač 
iz prodajnih avtomatov za pijačo, kot to že velja za prodajo cigaret,

(iii) prodajalci na drobno in gostinci naj se pritegnejo k oblikovanju in izvajanju 
konkretnih ukrepov za preprečevanje prodaje in strežbe alkohola in alkoholnih napitkov 
"alkopop",

(iv) posebej naj se osredotoči na pijače "alkopop", ki so posebej namenjene mladim, ter 
naj se zagotovi, da bodo potrošniki jasno prepoznali alkoholno naravo takih pijač, njihova 
prodaja mladim pa naj bo prepovedana; hkrati naj se spodbuja višje davke za take pijače;

(v) sprejme naj se skupni pravni okvir z minimalnimi pravili o omejitvi starosti za 
prodajo alkoholnih pijač mladim, ki naj se izvaja na nacionalni ravni,

(vi) na evropski ravni naj se sprejme omejitev alkohola na 0 % za mlade voznike, kot je 
že predlagal Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 18. januarja 2007 o evropskem 
akcijskem programu za varnost v cestnem prometu1, 

(vii) omogoči naj se več načinov za določanje in preverjanje vsebnosti alkohola v krvi, 
tudi z avtomatskim izračunom na medmrežju in široko dostopnostjo promilomatov, zlasti 
v diskotekah, barih in na stadionih ter na avtocestah in cestah na splošno, zlasti ponoči,

(viii) sprejmejo naj se ustrezni ukrepi za maksimalno povečanje nadzora vožnje pod 
vplivom alkohola, in sicer s pomočjo podpore skupnim minimalnim pravilom na evropski 
ravni za pogostost preverjanja,

(ix) poostri naj se kazni za vožnjo po vplivom alkohola, npr. podaljšanje odvzema 
vozniškega dovoljenja in časa odvzema vozila,

(x) spodbudi naj se države članice k zagotavljanju, da bodo na voljo nadomestna javna 
prevozna sredstva za voznike, ki so zaužili alkohol,

(xi) podpre naj se širjenje programov za voznike ("ko voziš, ne pij") prek izobraževanja,

(xii) uvede naj se evropska nagrada za najboljšo kampanjo za šole in mlade proti zlorabi 
alkohola,

(xiii) okrepi naj se izmenjava med nacionalnimi policijami o najboljši praksi glede 
nadzora vožnje pod vplivom alkohola pri mladih,

  
1  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0009.
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(xiv) podprejo naj se spodbude za zagotavljanje psihološkega spremljanja mladoletnikov, 
sprejetih v bolnišnico zaradi akutne zastrupitve z alkoholom;

7. meni, da je treba nemudoma obravnavati problem oglaševanja alkohola, usmerjenega na 
mlade; 

8. poziva Komisijo, naj na evropski ravni uvede enotna pravila o času predvajanja oglasov 
za alkoholne pijače; 

9. poudarja, da je treba urediti sponzorstvo alkoholnih znamk na športnih in kulturnih 
prireditvah, namenjenih mladim ali kjer mladi predstavljajo večino občinstva;

10. poziva Komisijo, naj podpira pobude za izmenjavo najboljše prakse v zdravstvu ter 
spodbujanje informacijskih kampanj za dvig ozaveščenosti o nevarnosti zlorabe alkohola; 

11. hkrati poziva Komisijo, naj spodbuja širjenje instrumentov, kot je AUDIT (test za 
ugotavljanje motenj, ki jih povzroča raba alkohola), ki ga je razvila Svetovna zdravstvena 
organizacija in s katerim je mogoče hitro prepoznati ljudi, ki so ogroženi, še preden sami 
priznajo, da imajo problem z alkoholom; priznava, da je pravočasen neformalen pogovor 
med splošnim zdravnikom in pacientom eden najbolj učinkovitih načinov za obveščanje 
pacientov o nevarnostih zaradi škodljive rabe alkohola ter za spodbujanje k potrebnim 
spremembam v vedenju tistih, ki zlorabljajo alkohol;

12. meni, da bi morale biti ženske bolje obveščene o nevarnostih uživanja alkohola med 
nosečnostjo, zlasti o fetalnem alkoholnem sindromu, da bi preprečili ta sindrom pri 
novorojenčkih; poleg tega predlaga, naj bo osebje v ambulantah za nosečnost 
usposobljeno za čim zgodnejše prepoznavanje možnih primerov škodljive rabe alkohola 
ter za pomoč ženskam, da povsem opustijo alkohol med nosečnostjo;

13. meni, da bi morale Komisija in države članice sprejeti potrebne ukrepe za odpravo 
škodljivih socialnih učinkov alkohola, kot je nasilje v družini; poziva k večji socialni 
podpori za družine, ki trpijo zaradi prekomernega uživanja alkohola; poziva k posebni 
socialni pomoči za otroke iz družin s težavami zaradi alkohola; predlaga uvedbo številke 
za klic v sili, kjer bi bilo mogoče prijaviti zlorabo zaradi alkohola v družini;

14. meni, da je pomembno, da se v delovnopravni zakonodaji EU in držav članic obravnava 
probleme pitja na delovnem mestu, in sicer da se ljudi spodbudi k iskanju pomoči, vendar 
opozarja, da je to vedno treba storiti ob upoštevanju zasebnosti in pravic posameznika; 
poziva delodajalce, naj v delovnem okolju namenijo posebno pozornost zlorabi alkohola, 
in sicer s prirejanjem izobraževalnih programov in zagotavljanjem pomoči za delavce s 
problemi z alkoholom, ob čemer mora biti pitje na delovnem mestu povsem prepovedano;

15. je prepričan, da je zmanjševanje števila prometnih nesreč in škode zaradi alkohola (17.000 
smrti na leto) prednostna naloga Evropske unije; poziva Komisijo in države članice, naj za 
boljšo obravnavo nevarnosti v prometu zaradi prekomernega uživanja alkohola uvedejo 
spodaj navedene ukrepe:

(i) podpira naj se bistveno povečanje preverjanja vsebnosti alkohola v krvi, tako da se na 
evropski ravni določijo minimalna pravila o pogostosti nadzora, pri čemer je treba 
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povečati nadzor (avtoceste, ceste, bari, diskoteke, zlasti ponoči),

(ii) spodbujajo naj se ostrejše kazni za vožnjo po vplivom alkohola, npr. podaljšanje 
odvzema vozniškega dovoljenja,

(iii) podpre naj se določitev maksimalne dovoljene koncentracije alkohola v krvi na 0,5g/l 
za voznike vozil, za katera je potrebno vozniško dovoljenje kategorije A in B, ter 0,2g/l 
za voznike vozil, za katera je potrebno vozniško dovoljenje višjih kategorij, in za vse 
poklicne voznike;

16. poudarja, da je treba podpreti vse učinkovite ukrepe za preprečevanje vožnje pod vplivom 
alkohola; poziva k nadaljnjemu razvoju sistemov za preprečitev zagona motorja v primeru 
alkoholiziranosti voznika in drugih orodij, ki mehansko preprečijo vožnjo pod vplivom 
alkohola, zlasti za poklicne voznike;

17. poziva Komisijo, naj uvede ali podpre informacijske kampanje o škodljivih vplivih 
zlorabe alkohola na fizično in duševno zdravje ter družbeno blaginjo;

18. poziva države članice, naj odpravijo problem nezakonitega in črnega trga z alkoholom, naj 
nadzorujejo kakovost prodanega alkohola ter naj poostrijo nadzor nad doma narejenimi 
alkoholnimi pijačami (npr. destiliranimi pijačami), ki so lahko smrtno nevarne za človeka;

19. poziva vse zainteresirane strani, naj v okviru foruma o alkoholu in zdravju, ki ga predlaga 
Komisija, podprejo izvajanje konkretnih ukrepov in programov za odpravo škode zaradi 
alkohola, pri čemer so glavni cilji foruma izmenjava najboljše prakse, spodbujanje 
dejavnega sodelovanja, zagotavljanje ustrezne ocene ukrepov in nadzor učinkovitosti 
njihovega izvajanja;

20. opozarja, da je prepovedana uporaba zdravstvenih trditev na alkoholnih pijačah ter da so 
prehranske trditve dovoljene samo v izjemnih primerih, določenih v Uredbi (ES) št. 
1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih1;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

  
1  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.
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