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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегия на Европейския съюз за оказване на подкрепа на държавите-
членки за намаляване на вредите от алкохола
(2007/2005(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 152 от Договора за ЕО,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за оказване 
на подкрепа на държавите-членки за намаляване на вредите от алкохола 
(COM(2006)0625),

– като взе предвид Препоръка 2001/458/EО на Съвета от 5 юни 2001 г. относно
консумацията на алкохол от млади хора, и по-специално от деца и юноши1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 5 юни 2001 г. относно стратегията на 
Общността за намаляване на вредите от алкохола2,

– като взе предвид Препоръка 2004/345/EC на Комисията от 6 април 2004 г. относно
прилагането на разпоредбите в областта на сигурността по пътищата3,

– като взе предвид Стокхолмската декларация на Световната здравна организация
(СЗО) от 2001 г. относно проблема за младите хора и алкохола,

– като взе предвид различни решения на Съда на Европейските общности (по дело 
„Franzen” (C-189/95), дело "Heinonen” (C-394/97), дело „Gourmet” (C-405/98), дело 
„Catalonia” (C-190 и C-179/90) и дело „Loi Evin” (C-262/02 и C-429/02)),

– като взе предвид резолюцията на СЗО от 25 май 2005 г. относно проблемите за 
общественото здраве от вредната употреба на алкохол (WHA 58.26),

– като взе предвид цел 12 от програма „Здраве 21“ от 1999 г. и плана за действие по 
отношение на алкохола 2000-2005 г. на Регионалния офис на СЗО за Европа,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2007),

А. като има предвид, че проблемът за злоупотребата с алкохол е очевидно налице на 
европейско равнище и е причина за голям процент заболявания и смъртни случаи, 
особено сред млади хора, и като има предвид, че необходимостта от насърчаване на 
навици за отговорна консумация на алкохол в наши дни е приоритет за всички 
държави-членки,

  
1 OВ L 161, 16.6.2001 г., стр. 38.
2 OВ C 175, 20.6.2001 г., стр. 1.
3 OВ L 111, 17.4.2004 г., стр. 75:
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Б. като има предвид, че прекомерната консумация на алкохол е определящ здравето 
фактор, тъй като води до поява на зависимост, и като има предвид, че член 152 от 
Договора разпорежда,че Европейския съюз има правомощията и носи отговорността 
за разрешаване на проблемите на общественото здраве чрез допълване на 
действията на отделните страни в тази област,

В. като има предвид, че ЕС може да предприема мерки в тясно сътрудничество с 
държавите-членки с цел превенция на свързаните с консумацията на алкохол 
здравни увреждания, както и на всички вторични вредни ефекти на злоупотребата с 
алкохол, като фетален алкохолен синдром, заболявания на черния дроб, рак, 
повишено кръвно налягане, сърдечни удари, агресивно поведение, особено в 
рамките на семейството, пътнотранспортни произшествия, трудови злополуки и 
прояви на насилие,

Г. като има предвид, че Съдът на Европейските общности многократно е 
потвърждавал, че борбата с вредите от алкохола е важна и постижима цел на 
общественото здраве,

Д. като има предвид, че навиците и традициите в консумирането на алкохол се 
различават значително в отделните части на Европейския съюз — факт, който 
трябва да бъде взет предвид при формулирането на европейски подход към 
проблемите, свързани с консумацията на алкохол; като има предвид, че единна 
политика за всички страни от ЕС не би била възможна, но всяка държава-членка
трябва да разгледа характера на вредите от алкохола и да осигури адекватни мерки 
във връзка с местните проблеми, предизвикани от тези вреди,

Е. като има предвид, че навиците за отговорна консумация на алкохол трябва да бъдат 
определяни и насърчавани чрез провеждане на европейски кампании, насочени към 
обществеността, и трябва да бъдат взети сериозни мерки за предотвратяване на 
злоупотребата и неправилната употреба на алкохол, особено от водачи на превозни 
средства и работници, и за обезсърчаване на консумацията на алкохол от малолетни 
лица и бременни жени,

1. Приветства подхода на Комисията, възприет в съобщението за неправилната 
употреба на алкохол и нейните вредни за здравето последици; призовава Комисията 
да предложи по-конкретни мерки, насочени към най-уязвимите групи, като млади 
хора и бременни жени, и към най-чувствителните категории, като водачи на 
превозни средства и работници;

2. Признава, че умерената консумация на алкохол не трябва да бъде заклеймявана и че 
тя може да се разглежда като част от европейското културно наследство и начин на 
живот; признава, освен това, че умерената консумация на алкохол, т. е. 10 грама на 
ден съгласно Плана за действие по отношение на алкохола 2000 – 2005 г. на 
Регионалния офис на СЗО за Европа, подпомага профилактиката на сърдечно-
съдовите заболявания и исхемията в средната възраст и че качеството на живот 
също така е свързано с наличието на навици за отговорна консумация на алкохол; 
признава, че умерено консумиращите алкохол преобладават, а злоупотребата и 
неправилната употреба на алкохол се наблюдават много по-рядко в общия модел на 
поведение;
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3. Признава, че основаната на факти намеса и подходящата научна оценка са с доказан 
икономически ефект; следователно приканва държавите-членки и всички 
заинтересовани страни да увеличат средствата, насочени към кампании и програми 
за информираност и превенция;

4. Изтъква, че най-неотложните проблеми на злоупотребата с алкохол са свързани с 
въздействието на алкохола върху младите хора, които са по-уязвими спрямо 
физически и емоционални страдания, както и спрямо обществените вреди от 
консумацията на алкохол от самите тях или от други лица;

5. Изразява тревогата си от нарастването на консумацията на алкохол сред младите 
хора и отбелязва тревожната тенденция за започване на употреба на алкохол във все 
по-ранна възраст и опасни навици, като спорадична неумерена консумация на 
алкохол, едновременна употреба на алкохол и наркотици и управляване на МПС 
след консумация на алкохол;

6. С оглед по-добро справяне с рисковете от прекомерната употреба на алкохол сред 
младите хора призовава Комисията и държавите-членки да приемат следните мерки:

i) започване на образователни кампании относно рисковете от злоупотребата с 
алкохол, особено чрез образователни програми в училищата, насочени към децата 
и юношите, и по-специално подготовка на родителите за разговори в семейството 
по проблемите на алкохола,

ii) ограничаване на достъпа до алкохолни напитки и предлагането им на млади 
хора, например чрез стриктно прилагане на съществуващото законодателство за 
забрана на продажбата на алкохол на млади хора, засилване на контрола върху 
продавачи и дистрибутори, особено в супермаркетите и сред търговците на дребно, 
и налагане на електронно идентифициране на продажбите на алкохолни напитки в 
автоматите за продажба на напитки, аналогично на продажбата на цигари от 
автомати,

iii) ангажиране на търговците на дребно и на ресторантьорския бранш във
формулирането и прилагането на конкретни мерки за предотвратяване на 
продажбата и сервирането на млади хора на алкохол и газирани напитки, 
съдържащи алкохол,

iv) обръщане на специално внимание към напитките от групата „алкопоп“
(алкохолни смеси), разработени конкретно за младите хора, за да се гарантира, че 
потребителите могат ясно да разберат алкохолния характер на тези напитки, и 
забрана на продажбата им на млади хора; насърчаване също така на налагането на 
по-високи данъци за този вид напитки,

v) приемане на обща правна рамка с минималните изисквания за възрастови 
ограничения за продажбата на алкохол на млади хора, която да бъде прилагана на 
национално равнище,

vi) приемане на нулево ниво на алкохол в кръвта за младите водачи на превозни 
средства на европейско равнище, съгласно предложението на Парламента, 
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съдържащо се в неговата резолюция от 18 януари 2007 г. относно Европейската 
програма за действие за безопасност по пътищата1,

vii) предоставяне на по-голям брой възможности за самостоятелно установяване и 
проверка на съдържанието на алкохол в кръвта и чрез прибягване до програми за 
неговото изчисление в Интернет и по-широко предлагане на анализатори на дъха, 
особено в дискотеки, заведения и стадиони, както и по магистралите и шосетата
изобщо, и особено в нощните часове,

viii) предприемане на всякакви необходими мерки за повишаване в максимална 
степен на контрола върху управлението на превозни средства в нетрезво състояние 
чрез насърчаване на европейско равнище на минимални общи правила за честотата 
на този контрол,

ix) засилване на санкциите за управление на превозни средства в нетрезво 
състояние, като по-специално се предвиди удължаване на срока на отнемане на 
свидетелството за управление и на конфискация на превозното средство,

x) насърчаване на държавите-членки да гарантират наличието на алтернативни 
средства за обществен транспорт за консумирали алкохол водачи на превозни 
средства,

xi) насърчаване на разширяването на т. нар. „програми, предназначени за водачите 
на превозни средства“ („който шофира, не пие“) чрез образователни средства,

xii) учредяване на европейска награда за най-добра кампания срещу злоупотребата 
с алкохол, насочена към училищата и младите хора,

xiii) засилване на обмена на най-добри практики при контрола върху управлението
на превозни средства от млади хора в нетрезво състояние между органите на 
националните полиции,

xiv) насърчаване на инициативи, предназначени да гарантират психологическото 
проследяване на състоянието на малолетни лица, постъпили в болница с остро 
алкохолно отравяне;

7. Смята, че проблемът с рекламите на алкохол, насочени към младите хора, трябва 
спешно да бъде разгледан;

8. Изисква от Комисията да въведе на европейско равнище единни правила за часовете 
на излъчване на телевизионни и радиореклами на алкохолни напитки;

9. Подчертава необходимостта от налагане на строги правила при спонсорирането на 
спортни и културни прояви от определени марки алкохолни напитки, когато 
проявите са предназначени за млади хора или голяма част от публиката е младежка;

10. Призовава Комисията да насърчава инициативи за обмен на най-добри медицински 
практики, както и на информационни кампании за повишаване на информираността 

  
1 Одобрени текстове, P6_TA(2007)0009.
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за рисковете от злоупотребата с алкохол;

11. Същевременно изисква от Комисията да насърчи разпространението на 
инструменти, като AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test - тест за 
разпознаване на нарушенията на здравето, свързани с употребата на алкохол), 
разработен от Световната здравна организация, който позволява бързото 
идентифициране на хората в риск, дори преди те самите да признаят наличието на 
проблем с алкохола; признава че навременното неформално обсъждане между 
общопрактикуващия лекар и пациента е един от най-ефективните инструменти за 
информиране на пациентите за рисковете от неправилната употреба на алкохол и за 
насърчаване на необходимите поведенчески промени у злоупотребяващите с 
алкохол;

12. Застъпва становището, че жените трябва да бъдат по-добре информирани за 
рисковете от употребата на алкохол по време на бременността и особено за риска от 
развитие на фетален алкохолен синдром с оглед предотвратяване на засягането на 
новородените от това заболяване; предлага също така персоналът на дородовите 
клиники да бъде обучен да разпознава евентуалните случаи на вредна употреба на 
алкохол възможно най-рано и да подкрепя тези жени в пълния отказ от консумация
на алкохол по време на бременността;

13. Счита, че Комисията и държавите-членки трябва да предприемат необходимите 
мерки за справяне с вредните социални последици от употребата на алкохол, като 
домашното насилие; призовава за по-широка обществена подкрепа за семействата, 
които страдат от прекомерна употреба на алкохол; призовава за специална 
обществена помощ за децата, които живеят в семейства с проблеми, свързани с 
употребата на алкохол; предлага откриването на спешен номер за съобщаване на 
случаи на домашно насилие, свързани със злоупотребата с алкохол в семейството;

14. Счита, че е важно, особено с оглед на законодателствата на ЕС и на държавите-
членки относно заетостта, да се разглеждат проблемите с консумацията на алкохол 
на работното място чрез насърчаване на засегнатите лица в търсенето на помощ, но 
припомня, че това винаги трябва да става с необходимото спазване на 
дискретността и правата на личността; настоятелно призовава работодателите да 
обърнат специално внимание на злоупотребата с алкохол на работното място чрез 
провеждане на образователни програми за превенция и осигуряване на помощ на 
трудещи се при алкохолни проблеми, като изхожда от схващането, че консумацията
на алкохол на работното място трябва да бъде забранена напълно;

15. Изразява убеденост, че намаляването на броя на пътнотранспортните произшествия
и свързаните с тях вреди, причинени от алкохола (17 000 смъртни случая годишно),
е приоритет за ЕС; с цел по-добро справяне с рисковете от прекомерната 
консумация на алкохол по пътищата призовава Комисията и държавите-членки да 
приемат следните мерки:

i) насърчаване на чувствителното нарастване на броя на проверките за съдържание 
на алкохол в кръвта чрез определяне на европейско равнище на минимални правила 
за честотата на тези проверки и местата, където те трябва да бъдат засилени 
(автомагистрали, шосета, заведения, дискотеки, особено в нощните часове),
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ii) насърчаване въвеждането на по-тежки санкции за водачите на превозни средства
в нетрезво състояние, като по-продължителен период на отнемане на 
свидетелството за управление,

iii) насърчаване на установяването на границата от 0,5 g/l като максимално ниво за 
съдържание на алкохол в кръвта за водачи на превозни средства, изискващи 
свидетелство за управление категория A и В, и 0,2 g/l за управляващите по-висока 
категория превозни средства и всички професионални водачи;

16. Подчертава, че всякакъв вид мерки за предотвратяване на управлението на превозни 
средства в нетрезво състояние трябва да бъдат насърчавани; настоятелно призовава
за по-нататъшно разработване на блокиращи устройства при употреба на алкохол от 
водача и други инструменти, които механично възпрепятстват управлението на 
превозни средства в нетрезво състояние, особено при професионалните водачи;

17. Приканва Комисията да започне или подкрепи информационни кампании за
отрицателното въздействие на злоупотребата с алкохол върху физическото и 
психическо здраве и социалното благополучие;

18. Настоятелно приканва държавите-членки да се справят с незаконната продажба и 
черния пазар на алкохол, да осъществяват контрол върху качеството на продавания 
алкохол и да засилят проверките върху домашно произведените алкохолни 
продукти (като дестилираните напитки), които могат да доведат до смърт;

19. Приканва всички заинтересовани страни да насърчават, в рамките на предложения 
от Комисията форум „Здраве и алкохол“, осъществяването на конкретни действия и 
програми за справяне с вредата от алкохола, като изхожда от схващането, че 
основната цел на форума ще бъде обмен на най-добри практики, колективен 
ангажимент за действие, обезпечаване на правилната преценка на дейностите и 
контрол върху ефективното им изпълнение;

20. Припомня, че използването на предупреждения относно вредата от алкохолните 
напитки за здравето е забранена и че предупреждения за храни се допускат само в 
изключителните случаи, посочени в Регламент (EО) № 1924/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно употребата на определения за
хранителните и здравни свойства на храните1;

21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  
1 OВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9; изменена версия, публикувана в ОВ L 12, 18.01.2007 г.
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MOTIVAZIONE

Il problema dell'abuso di alcool sta assumendo proporzioni significative e preoccupanti ormai 
in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sebbene le tra le varie culture si sia da sempre 
attribuito alle bevande alcoliche un valore che varia da tradizione a tradizione, da regione a 
regione, da Stato a Stato.

Una fondamentale ed ormai classica distinzione è quella che indica le differenze tra il sud e il 
nord dell'Europa, parlando di aree caratterizzate da cultura c.d. "bagnata" - in cui una 
tradizione millenaria, trasmessa attraverso le generazioni fin dall'infanzia dell'individuo, pone 
il vino sulla tavola accanto al cibo, ne rende piacevole la degustazione, ne loda l'uso moderato 
e lo rende parte del patrimonio culturale e tradizionale locale. - e cultura "asciutta" - dove il 
valore psicoattivo attribuito all'alcool e la bassa integrazione nella quotidianità del suo 
consumo si esprimono nel bere al di fuori dei pasti, prevalentemente nel fine settimana e in 
quantità ingenti, con fini disinibenti sul piano delle relazioni sociali ed allo scopo di evadere 
dal conformismo e dalla rigidità imposti dalle norme sociali.

Una trasformazione tuttavia si va delineando in tutta Europa da qualche decennio, a favore di 
una maggiore uniformità di comportamenti e di modalità del bere, soprattutto da parte delle 
più giovani generazioni, con un notevole incremento dell'uso di alcool legato alla socialità e 
alle finalità psicotrope. 

Dagli studi intrapresi da numerosi soggetti istituzionali, governi, associazioni e operatori del 
settore è dunque emersa una preoccupante - seppur nettamente minoritaria nella popolazione 
europea - tendenza ad un uso improprio delle bevande alcoliche che talvolta si trasforma in 
vero e proprio abuso.

Se dunque l'uso moderato di bevande alcoliche può essere considerato un elemento di per se' 
non negativo, caratterizzante la cultura e le tradizioni di alcuni popoli, l'abuso di tali sostanze 
non può che essere considerato pericoloso per il benessere dei cittadini europei poiché, come
è noto, esso provoca danni ingenti alla salute oltre che una serie di effetti indiretti quali 
incidenti stradali, maltrattamenti in famiglia e soprattutto dei bambini, aumento dei 
comportamenti aggressivi, abusi sui minori. 

I dati sull'impatto dell'abuso di alcol sulla società europea inducono a riflettere. In particolare, 
negli studi effettuati dalla Commissione europea, si parla di migliaia di morti l'anno in Europa 
legate all'abuso di alcol; di queste, più della metà ogni anno avvengono in incidenti stradali 
alcol-correlati. L'abuso di alcol é causa del 16% dei maltrattamenti sui bambini perpetrati in
famiglia. Inoltre 60000 persone nell'Unione europea sono affette da Sindrome fetale da alcol.

Questi problemi non possono essere lasciati senza una risposta adeguata a livello europeo. Gli 
Stati membri si sono già impegnati a prevenire e ridurre i problemi legati all'abuso di alcol nel 
quadro dell'OMS. Tuttavia essi agiscono con differenti politiche a livello nazionale ed il 
risultato è quello di ottenere approcci molto differenti che, soprattutto nelle zone di confine, 
diminuiscono l'efficacia delle misure intraprese.

Pertanto è essenziale dare un valore aggiunto europeo nella lotta all'abuso di alcol, sebbene 
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sia necessario tenere presente che la competenza riconosciuta all'Unione europea dall'articolo
152 del trattato consente un intervento solo complementare e che, stante la sopra citata 
diversità culturale tra i diversi Stati membri, sia molto difficile, se non impossibile, proporre 
un modello unitario per i 27 Stati europei.

È possibile tuttavia adottare alcune misure fondamentali e soprattutto impegnarsi ad educare i 
cittadini ad un consumo responsabile; a rendere noti i danni causati dall'abuso di alcool; a 
responsabilizzare produttori e distributori; a chiedere agli operatori del settore il sostegno 
necessario; a coinvolgere la scuola e la famiglia; a lanciare un messaggio che dia esempi 
positivi ai giovani; ad aumentare la consapevolezza dei rischi per i soggetti più vulnerabili.

Ciò può avvenire soprattutto attraverso una strategia comprensiva nella quale, accanto a 
misure di coordinamento tra singole normative e misure nazionali, sia previsto un maggiore 
scambio di informazioni e di buone pratiche. Il vostro relatore è convinto della necessità di 
intervenire con determinazione attraverso misure di provata efficacia. 

Ritengo in primo luogo fondamentale diffondere un'informazione corretta attraverso 
campagne di sensibilizzazione condotte a tutti livelli: famiglia, scuola, media.

Dalle ultime ricerche dell'OMS risulta che le campagne di informazione dirette a questi 
obiettivi e mirate a far acquisire o accrescere la consapevolezza hanno dimostrato particolare 
efficacia e pertanto sarebbe opportuno promuovere una maggiore diffusione di questo tipo di 
iniziative. 

In secondo luogo, nell'accogliere con favore la Comunicazione della Commissione, 
focalizzata sulle cinque priorità nella lotta ai danni collegati all'abuso di alcool, suggerisco 
che uno degli obiettivi principali dell'intervento dell'Unione europea dovrebbe concentrarsi in 
particolaresulla protezione dei giovani. 

Vi sono chiare evidenze dell'incremento del consumo eccessivo tra i giovani, correlato ad un 
abbassamento dell'età in cui si inizia a bere alcolici. Si stanno diffondendo in tutta l'Unione 
europea, con una certa uniformità, modelli di consumo pericolosi e socialmente accettati 
come ad esempio il cd. bindge drinking, cioè il bere più di cinque unità alcoliche insieme, con 
lo scopo di perdere il controllo e procurare lo sblocco dei freni inibitori, o l'assunzione 
contemporanea di alcool e sostanze stupefacenti o, ancora, l'intensificarsi delle occasioni in 
cui si ricerca  un consumo esagerato.

Proprio in questo campo l'approccio degli Stati membri e dell'Unione europea dovrebbe essere 
improntato ad una maggiore severità ed efficacia: è dovere delle Istituzioni assicurare che i 
soggetti più deboli siano tutelati rispetto a fenomeni di massa pericolosi per la salute. I 
giovani sono tra i soggetti vulnerabili in quanto  generalmente più esposti, rispetto agli 
individui adulti, al rischio di conformismo e di essere influenzati dalle mode e dalle tendenze 
della società.  Inoltre bisogna considerare che i giovani costituiscono oggi i consumatori di 
domani e che quindi, se propriamente educati, contribuiranno a diminuire gli effetti negativi 
dell'abuso di alcol nella società futura. Resta difficile stabilire una soglia, un'età entro la quale 
un soggetto possa essere considerato "giovane" e quindi "a rischio" ed oltre la quale la società 
e le Istituzioni possano diminuire l'attenzione e lasciare che il libero arbitrio si sostituisca alle 
imposizioni giuridiche. Ancora una volta i singoli Stati membri hanno valutato diversamente 
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questo aspetto, ma in generale la soglia di protezione, entro la quale cioè si proibisce la 
vendita e la mescita ai minori, si assesta tra i sedici e i diciotto anni. Sarebbe opportuno 
fissare per tutta l'Unione europea una soglia comune che dovrebbe a mio parere coincidere 
almeno con la maggiore età legale. L'Unione europea non ha il potere di imporre questa 
soglia, ma può almeno consigliarla vivamente ed è quello che vorremmo fare con questa 
strategia.

Inoltre, è necessario aumentare i controlli e le sanzioni sulla vendita di alcolici a persone di 
età inferiore ai limiti legali stabiliti. 

Per quanto riguarda quella fascia di giovani che hanno superato la maggiore età  ma restano 
pur sempre soggetti ancora vulnerabili, ritengo sia possibile e opportuno individuare misure 
da intraprendere per limitare il loro accesso al consumo.

In particolare, il vs. relatore propone di ridurre la disponibilità e le possibilità di 
approvvigionamento di alcol per i giovani anche agendo attraverso la leva del prezzo, 
attraverso una tassazione specifica sui cd. alcol-pops bevande alcoliche specificamente 
destinate al consumo giovanile.

In ogni caso, si dovrebbero intraprendere iniziative opportune soprattutto per promuovere una 
maggiore consapevolezza sui rischi e sui danni fisici ma anche psicologici legati all'abuso di 
alcol. Ribadisco infatti come sia fondamentale agire attraverso l'educazione e l'informazione, 
perché il problema dell'abuso di alcool è innanzitutto, come tante altre questioni 
comportamentali, un problema di forma mentis: per migliorare la società è necessario far 
progredire la mentalità diffusa.

Quanto all'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali causati dall'alcol, di cui sono tristemente 
protagonisti in particolare giovani, è necessario incrementare i controlli sulla guida in modo 
da far ritenere non solo possibile ma estremamente probabile che il controllo avvenga. 
Soltanto in questo modo si otterrà l'effetto dissuasivo utile ad evitare l'abuso di alcol da parte 
dei conducenti. 

In questa linea, come vostro relatore e proprio per dare un segnale forte per combattere la 
piaga dell'alcolismo giovanile, propongo di fissare limiti molto severi, anche pari a zero, per il 
contenuto di alcol nel sangue per i neopatentati. Questo provvedimento risulterebbe 
comunque utile anche per quei soggetti che, pur imparando a guidare in età adulta, non 
detengono un'esperienza tale da assicurare il pieno controllo alla guida con il tasso alcolemico 
normalmente consentito. Di nuovo, anche qui, l'Unione europea non ha il potere di imporre un 
limite  ma, attraverso questa strategia, possiamo lanciare un messaggio, rendere noto quello 
che secondo l'Europa andrebbe fatto e chiedere agli Stati membri di sensibilizzarsi.

Parimenti ritengo debbano essere abbassati i limiti di BAC per i conducenti di automezzi di 
categoria superiore e i conducenti di professione, vista le pericolosità dei veicoli e la necessità 
che durante il lavoro la prontezza di riflessi non sia diminuita dal consumo di alcol.

Sotto il profilo sanitario, ritengo importante promuovere interventi diffusi già a livello di 
sanità di base. Si dovrebbe incrementare la diffusione di uno screening sul rischio di patologie 
alcol-correlate affidato ai medici di base. Si tratta del cd. "brief intervention" che consiste nel 
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sottoporre un semplice questionario, indifferentemente a tutti i pazienti che consultano il 
medico per qualsiasi patologia: attraverso tale questionario si riesce ad individuare l'attitudine 
o la presenza di problematiche legate all'abuso di alcol. Le prime sperimentazioni stanno 
dando buoni frutti: di norma, le persone a rischio non sono consapevoli di avere 
comportamenti pericolosi che conducono ad alcolismo e, grazie a questa verifica possono 
essere indirizzate ad affrontare il problema per tempo.

Ritengo altresì opportuna una maggiore informazione sui rischi del consumo di alcol da parte 
delle gestanti. I dati sulla diffusione della Sindrome fetale da alcool che colpisce 6000 persone 
in Europa, cui si aggiungono i dati sulle nascite sottopeso in Europa dovute al consumo di 
alcol, circa 60000 l'anno, indicano sostanzialmente che non c'é sufficiente informazione su 
questo argomento. E' evidente che occorrono forti campagne di responsabilizzazione rivolte 
alle coppie che intendono avere figli, e soprattutto alle future madri.

L'abuso di alcool è spesso anche causa di comportamenti violenti in particolare in ambito 
domestico; a tal proposito si propone di istituire a livello europeo un numero verde al quale 
rivolgersi per denunciare gli episodi di maltrattamenti in famiglia soprattutto al fine di 
proteggere i bambini.

Un approccio efficace puo' essere costituito, come evidenziato dalla Commissione , anche 
dall'affrontare la questione dell'abuso sul posto di lavoro soprattutto se si considera l'ambito 
lavorativo come il luogo in cui è possibile diffondere informazioni in modo capillare. Il datore 
di lavoro puo' inoltre essere responsabilizzato a stabilire un dialogo e a fornire sostegno ai 
dipendenti con problemi legati all'alcool. Tuttavia si ritiene che il problema attenga alla sfera 
privata dell'individuo e che in ogni caso debba essere rispettata la privacy del lavoratore anche 
in questo campo. 

Il vs. relatore conviene sull'opportunità di istituire il Forum su alcol e salute indetto dalla 
Commissione per promuovere lo scambio di informazioni e anche per studiare nuove misure 
per contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol. Conclusioni efficaci devono essere tratte sulla 
base della condivisione dei dati raccolti a livello nazionale.  

Ogni misura deve comunque essere intrapresa in modo  che ne sia assicurata l'efficacia e la 
fattibilità, pur tenendo presente che gli interventi dell'Unione europea devono costituire un
valore aggiunto e un complemento delle politiche nazionali e locali.


