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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών μελών 
στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα
(2007/2005(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη 
των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από 
το οινόπνευμα (COM(2006)0625),

– έχοντας υπόψη τη Σύσταση 2001/458/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, σχετικά 
με την κατανάλωση οινοπνεύματος από νέους, και ιδιαίτερα από τα παιδιά και τους 
εφήβους1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 για μια κοινοτική 
στρατηγική προς περιορισμό των βλαβών που προκαλούνται από το οινόπνευμα2,

– έχοντας υπόψη τη Σύσταση 2004/345/EC της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2004, για την 
επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας3,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Στοκχόλμης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) 
για τους νέους και το οινόπνευμα το 2001,

– έχοντας υπόψη τις διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση Franzen 
(C-189/95), υπόθεση Heinonen (C-394/97), υπόθεση Gourmet (C-405/98), υπόθεση 
Catalonia (C-190 και C-179/90), Loi Evin (C-262/02 και C-429/02)),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΠΟΥ της 25ης Μαΐου 2005 για τα προβλήματα δημόσιας 
υγείας που προκαλεί η κατάχρηση οινοπνεύματος (WHA 58.26),

– έχοντας υπόψη το στόχο 12 του εγγράφου Health 21 του 1999 και το σχέδιο δράσης για 
το οινόπνευμα 2000-2005 του ΠΟΥ στην περιοχή της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της κατάχρησης οινοπνεύματος είναι προφανές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όντας το αίτιο πολλών ασθενειών και θανάτων, ειδικά μεταξύ των 
νέων, και δεδομένου ότι η ανάγκη προώθησης συνηθειών υπεύθυνης κατανάλωσης 
οινοπνεύματος συνιστά σήμερα προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη,

  
1  ΕΕ L 161, 16.6.2001, σ. 38.
2  ΕΕ C 175, 20.6.2001, σ. 1.
3  ΕΕ L 111, 17.4.2004, σ. 75.
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Β. δεδομένου ότι η κατάχρηση οινοπνεύματος συνιστά ρυθμιστικό παράγοντα για την υγεία 
επειδή προκαλεί εθισμό και δεδομένου ότι το άρθρο 152 της Συνθήκης θεσπίζει την 
αρμοδιότητα και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
δημόσιας υγείας συμπληρώνοντας τις εθνικές δράσεις στον τομέα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση δύναται να λαμβάνει μέτρα σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία που 
προκαλούνται από το οινόπνευμα καθώς και όλων των δευτερογενών βλαβερών 
επιπτώσεων της κατάχρησης οινοπνεύματος, όπως ο εμβρυικός αλκοολισμός, οι 
ασθένειες του ήπατος, ο καρκίνος, η αυξημένη πίεση, τα καρδιακά επεισόδια, η επιθετική 
συμπεριφορά, ιδίως εντός της οικογενείας, τα οδικά ατυχήματα, τα ατυχήματα στην 
εργασία και η βίαιη συμπεριφορά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Κοινοτήτων έχει επανειλημμένα 
επικυρώσει ότι η καταπολέμηση των κινδύνων που προκαλεί το οινόπνευμα αποτελεί 
σημαντικό και έγκυρο στόχο δημόσιας υγείας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήθειες και παραδόσεις κατανάλωσης οινοπνεύματος 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής προσέγγισης των 
σχετικών με το οινόπνευμα προβλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατή μια 
ενιαία, ομοιόμορφη πολιτική για το οινόπνευμα για όλα τα κράτη μέλη, αλλά ότι κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάζει τη φύση των σχετικών με το οινόπνευμα βλαβών και 
να προσφέρει επαρκείς απαντήσεις σε τοπικές επιζήμιες καταστάσεις,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να οριστούν οι συνήθειες υπεύθυνης κατανάλωσης 
οινοπνεύματος και να προαχθούν με ευρωπαϊκές εκστρατείες προς τους πολίτες, και ότι 
πρέπει να ληφθούν έντονα μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνεύματος, ιδίως 
από οδηγούς και εργαζομένους, και για την αποθάρρυνση της κατανάλωσης από 
ανηλίκους και εγκύους,

1. χαιρετίζει την προσέγγιση που υιοθετεί η Επιτροπή στην Ανακοίνωση για την κατάχρηση 
οινοπνεύματος και για τις επιζήμιες για την υγεία συνέπειές της· καλεί όμως την Επιτροπή 
να προτείνει πιο συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι 
και οι έγκυοι, και τις πλέον ευαίσθητες κατηγορίες, όπως οι οδηγοί και οι εργαζόμενοι·

2. αναγνωρίζει ότι δεν πρέπει να αναθεματίζεται η μετρημένη κατανάλωση οινοπνεύματος 
και ότι μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τρόπου ζωής 
στην Ευρώπη· πέραν τούτου, αναγνωρίζει ότι η μέτρια κατανάλωση οινοπνεύματος, ήτοι 
10 γρ. ημερησίως σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το οινόπνευμα 2000-2005 του 
Regional Office for Europe (PAEA) του ΠΟΥ, συμβάλλει στην πρόληψη καρδιοπαθειών 
και ισχαιμίας σε μεσήλικες, ενώ η ποιότητα διαβίωσης σχετίζεται επίσης με υπεύθυνες 
συνήθειες κατανάλωσης· δέχεται ότι οι μετρημένοι καταναλωτές αποτελούν την 
πλειοψηφία των καταναλωτών οινοπνεύματος και ότι η κατάχρηση και η λανθασμένη 
χρήση αποτελούν ήσσονος σημασίας πρότυπο συμπεριφοράς·

3. δέχεται ότι οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε αποδείξεις και η δέουσα επιστημονική 
αξιολόγηση έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές από απόψεως κόστους· καλεί επομένως τα 
κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες να αυξήσουν τους πόρους που 



PR\661497EL.doc 5/13 PE 386.293v02-00

EL

διατίθενται σε ενημερωτικές και προληπτικές εκστρατείες και προγράμματα·

4. τονίζει ότι τα πλέον επείγοντα προβλήματα κατάχρησης οινοπνεύματος σχετίζονται με τις 
επιπτώσεις του οινοπνεύματος επί των νέων, οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι στα φυσικά 
και συναισθηματικά δεινά καθώς και στην κοινωνική ζημία από την κατανάλωση 
οινοπνεύματος εκ μέρους των ιδίων ή άλλων·

5. ανησυχεί για την αύξηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος μεταξύ των νέων και 
επισημαίνει την ανησυχητική τάση έναρξης της κατανάλωσης από όλο και μικρότερη 
ηλικία, με επικίνδυνες συνήθειες όπως η ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος
(binge drinking), η μικτή κατανάλωση οινοπνεύματος και ναρκωτικών και η κατανάλωση 
και οδήγηση·

6. προς βελτιωμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την υπερβολική 
κατανάλωση οινοπνεύματος από τους νέους, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν τα εξής μέτρα:

(i) υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της 
κατάχρησης οινοπνεύματος, ιδίως μέσω σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
στόχο παιδιά και εφήβους, αλλά και ειδικότερα τους γονείς τους, ούτως ώστε να 
προετοιμαστούν για να μιλήσουν για τα σχετικά με το οινόπνευμα προβλήματα στο 
οικογενειακό πλαίσιο,

(ii) περιορισμός της δυνατότητας πρόσβασης και της διαθεσιμότητας οινοπνευματωδών 
ποτών για τους νέους, λόγου χάρη με την αυστηρή εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση οινοπνεύματος σε νέους, με την ένταση των 
ελέγχων πωλητών και διανομέων, ιδίως των υπεραγορών και των φορέων λιανικής 
πώλησης, και επιβάλλοντας την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας κατά την 
πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε αυτόματα μηχανήματα, όπως συμβαίνει ήδη με την 
πώληση τσιγάρων,

(iii) εμπλοκή των φορέων λιανικής πώλησης και της βιομηχανίας υπηρεσιών 
τροφοδοσίας (catering) στον προσδιορισμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων 
ούτως ώστε να μην πωλείται ή σερβίρεται οινόπνευμα και αλκοολούχα αναψυκτικά 
(alcopops) σε άτομα νεαρής ηλικίας,

(iv) συγκεκριμένη εστίαση σε ποτά όπως τα "alcopops", που απευθύνονται ειδικά στους 
νέους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οινοπνευματώδης φύση τους θα είναι εμφανής 
στους καταναλωτές και ότι θα απαγορεύεται η πώλησή τους στους νέους· επίσης η 
προώθηση υψηλότερης φορολογίας των ποτών αυτών,

(v) έγκριση κοινού νομικού πλαισίου με ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τα όρια ηλικίας 
για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε νέους που θα εφαρμόζεται σε εθνικό 
επίπεδο,

(vi) έγκριση του ορίου αλκοόλ 0% για τους νέους οδηγούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
ήδη πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 για το 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια1,

(vii) παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων γνώσης και επαλήθευσης του ποσοστού 
αλκοολαιμίας (ΠΑ), μεταξύ άλλων με τη χρήση μεθόδων αυτοελέγχου στο Διαδίκτυο και 
την ευρεία διαθεσιμότητα συσκευών ανάλυσης της αναπνοής, ιδίως σε ντισκοτέκ, μπαρ 
και στάδια, καθώς και σε αυτοκινητοδρόμους και δρόμους γενικώς, ιδίως κατά τις 
νυχτερινές ώρες,

(viii) λήψη των απαραίτητων μέτρων προς μέγιστη ενίσχυση των ελέγχων των 
μεθυσμένων οδηγών, με την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινών ελάχιστων 
κανόνων για τη συχνότητα των ελέγχων,

(ix) ενίσχυση των κυρώσεων για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, όπως η 
μακρόχρονη απόσυρση της άδειας οδήγησης και περίοδοι κατάσχεσης του οχήματος,

(x) ενθάρρυνση των κρατών μελών να προσφέρουν εναλλακτικά δημόσια μέσα 
μεταφοράς για τους οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινόπνευμα,

(xi) προώθηση της διεύρυνσης των προγραμμάτων 'ορισμού του οδηγού' (designated-
driver programmes) - "όποιος οδηγεί δεν πίνει" - μέσω εκπαιδευτικών μέσων,

(xii) θέσπιση ευρωπαϊκού βραβείου για την καλύτερη εκστρατεία κατά της κατάχρησης 
οινοπνεύματος που θα έχει ως στόχο τα σχολεία και τους νέους,

(xiii) ενίσχυση της ανταλλαγής μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων των 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τους ελέγχους για τη μέθη κατά την οδήγηση νέων,

(xiv) προώθηση πρωτοβουλιών με στόχο την εξασφάλιση της ψυχολογικής 
παρακολούθησης των ανηλίκων που μεταφέρονται σε νοσοκομεία με οξεία δηλητηρίαση 
από οινόπνευμα ·

7. πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως το πρόβλημα της διαφήμισης 
οινοπνευματωδών που έχει ως στόχο τους νέους·

8. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενιαίους κανόνες για τη χρονική 
στιγμή της εκπομπής διαφημίσεων οινοπνευματωδών ποτών·

9. τονίζει ότι πρέπει να τεθεί τάξη στην εκ μέρους οινοπνευματωδών ποτών χορηγία 
αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε νέους ή στις οποίες 
μεγάλο μέρος των θεατών είναι νέοι·

10. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες με στόχο την ανταλλαγή των βέλτιστων 
ιατρικών πρακτικών καθώς και την προαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών που 
αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους της κατάχρησης 
οινοπνεύματος·

11. ταυτόχρονα, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διάδοση μέσων όπως το AUDIT 
(Αlcohol Use Disorders Identification test) που έχει αναπτύξει η Π. Ο.Υ., τα οποία 

  
1  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0009.
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επιτρέπουν την ταχεία εξακρίβωση των ατόμων που κινδυνεύουν, πριν κάν δεχτούν ότι 
έχουν κάποιο πρόβλημα με το αλκοόλ· αναγνωρίζει ότι η έγκαιρη άτυπη συζήτηση 
μεταξύ γενικών ιατρών και ασθενών συνιστά ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία 
για την ενημέρωση των ασθενών όσον αφορά τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
κατάχρηση οινοπνεύματος και για την προαγωγή των απαραίτητων μεταβολών των 
προτύπων συμπεριφοράς των εξαρτημένων από την κατανάλωση οινοπνεύματος·

12. υποστηρίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα σχετικά με τους κινδύνους 
που εκπροσωπεί η κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την εγκυμοσύνη και ειδικότερα 
σχετικά με τον ο εμβρυικό αλκοολισμό, προκειμένου να μην επηρεάζονται τα νεογνά από 
την ασθένεια· προτείνει επιπλέον να εκπαιδευτούν οι κλινικές προγεννητικού ελέγχου στη 
συντομότερη δυνατή εξακρίβωση των πιθανών περιπτώσεων επιβλαβούς κατανάλωσης
οινοπνεύματος και να παρέχεται υποστήριξη στις γυναίκες που σταματούν εντελώς την 
κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την εγκυμοσύνη τους·

13. πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα δέοντα μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες κοινωνικές επιπτώσεις του οινοπνεύματος, όπως η οικιακή 
βία· ζητεί εντονότερη κοινωνική υποστήριξη για τις οικογένειες που υποφέρουν από την 
υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος· ζητεί να παρέχεται ειδική κοινωνική συνδρομή 
στα παιδιά που ζουν σε οικογένειες με προβλήματα κατάχρησης οινοπνεύματος· προτείνει 
να θεσπιστεί τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για την καταγγελία σχετικών με το 
οινόπνευμα καταχρήσεων εντός της οικογενείας·

14. πιστεύει ότι πρέπει οπωσδήποτε, τηρώντας την εργατική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης  και των κρατών μελών, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κατανάλωσης 
οινοπνεύματος στον τόπο εργασίας ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερομένους να ζητήσουν 
βοήθεια, αλλά υπενθυμίζει ότι αυτό πρέπει πάντα να γίνεται με το δέοντα σεβασμό της 
ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων του ατόμου· παροτρύνει τους εργοδότες να δίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάχρηση οινοπνεύματος στον τόπο εργασίας με την εφαρμογή 
προληπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προσφέροντας βοήθεια στους 
εργαζόμενους με προβλήματα αλκοολισμού, δεδομένου ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος 
κατά την εργασία πρέπει να απαγορεύεται εντελώς·

15. πιστεύει ότι η μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των σχετικών ζημιών που 
προξενεί το οινόπνευμα (17.000 θάνατοι ετησίως) συνιστά προτεραιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης · για την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων της 
υπερκατανάλωσης οινοπνεύματος στους δρόμους καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν τα ακόλουθα μέτρα:

(i) να υποστηρίξουν τη σημαντική αύξηση των ελέγχων αλκοολαιμίας με τον ορισμό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ελάχιστων κανόνων για τη συχνότητα των ελέγχων και τα μέρη στα 
οποία πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι (αυτοκινητόδρομοι, οδοί, μπαρ, ντισκοτέκ, ιδίως 
κατά τις νυχτερινές ώρες),

(ii) να προωθήσουν βαρύτερες κυρώσεις για την οδήγηση υπό μέθη, όπως η μακρόχρονη 
απόσυρση της άδειας οδήγησης,

(iii) να προωθήσουν τον ορισμό των 0,5g/l ως μέγιστο επίπεδο αλκοολαιμίας για τους 
οδηγούς μεταφορικών μέσων που απαιτούν την κατοχή αδείας οδήγησης των κατηγοριών 
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A και B, και των 0,2g/l για τους οδηγούς μεταφορικών μέσων που απαιτούν την κατοχή 
αδείας οδήγησης υψηλότερης κατηγορίας και για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς·

16. τονίζει ότι πρέπει να προωθηθούν όλα τα αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή της 
οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος· παροτρύνει την περαιτέρω εξέλιξη 
συστημάτων ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του 
οδηγού και άλλων μέσων που εμποδίζουν με μηχανικό τρόπο την οδήγηση υπό την 
επήρεια οινοπνεύματος, ιδίως για τους επαγγελματίες οδηγούς·

17. καλεί την Επιτροπή να αρχίσει ή να υποστηρίξει ενημερωτικές εκστρατείες για τις 
αρνητικές επιπτώσεις της κατάχρησης οινοπνεύματος επί της φυσικής και διανοητικής 
υγείας καθώς και επί της κοινωνικής ευμάρειας·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των παράνομων πωλήσεων 
οινοπνεύματος στη μαύρη αγορά, να ελέγχουν την ποιότητα του πωλούμενου 
οινοπνεύματος και να εντείνουν τους ελέγχους των οικιακής παρασκευής
οινοπνευματωδών προϊόντων (όπως των προϊόντων απόσταξης) που μπορεί να 
αποδειχθούν θανάσιμα για την ανθρώπινη ζωή·

19. καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να προωθήσουν, στα πλαίσια του Φόρουμ Υγείας και 
Οινοπνεύματος που προτείνει η Επιτροπή, την υλοποίηση απτών ενεργειών και 
προγραμμάτων προς αντιμετώπιση των σχετικών με το οινόπνευμα βλαβών, δεδομένου 
ότι βασικό στόχο του Φόρουμ θα αποτελεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η επίτευξη 
δεσμεύσεων για την εφαρμογή δράσεων, η εξασφάλιση της δέουσας αξιολόγησης των 
δράσεων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους·

20. υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η διατύπωση ισχυρισμών υγείας στα οινοπνευματώδη ποτά 
και ότι οι ισχυρισμοί διατροφής επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ως 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας 
που διατυπώνονται στα τρόφιμα1·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  
1  ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9., έκδοση διορθωμένη στην ΕΕ L 12 της 18.1.2007, σ. 3
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Tο πρόβλημα της κατάχρησης οινοπνεύματος προσλαμβάνει πλέον μεγάλες και ανησυχητικές 
διαστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που στους διάφορους 
πολιτισμούς αποδόθηκε πάντοτε στα οινοπνευματώδη ποτά μια αξία που διαφέρει από 
παράδοση σε παράδοση, από περιοχή σε περιοχή, από κράτος σε κράτος.

Μια ουσιαστική και κλασική πλέον διάκριση είναι αυτή που γίνεται μεταξύ Βορρά και Νότου 
της Ευρώπης, όπου ομιλούμε για περιοχές στις οποίες μεταδίδεται από γενιά σε γενιά μια 
πολυχιλιετής παράδοση που θέλει στο τραπέζι το κρασί δίπλα στο ψωμί, το θεωρεί 
απόλαυση, εκθειάζει τη χρήση του με μέτρο και το καθιστά τμήμα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της τοπικής παράδοσης, σε αντιδιαστολή με τον πολιτισμό, όπου η επίδραση 
του οινοπνεύματος σε συνδυασμό με τη μικρή ενσωμάτωση της κατανάλωσής του στην 
καθημερινότητα έχουν ως αποτέλεσμα την κατανάλωση οινοπνεύματος εκτός γευμάτων, 
κυρίως τα σαββατοκύριακα και σε ανεξέλεγκτες ποσότητες με ζοφερά αποτελέσματα για τις 
κοινωνικές σχέσεις και με σκοπό κυρίως  τη φυγή από την ανία της καθημερινότητας και από 
τους δύσκαμπτους κοινωνικούς κανόνες.

Παρατηρείται ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες σε όλη την Ευρώπη μια πιο ομοιόμορφη 
συμπεριφορά όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνεύματος, ιδίως εκ μέρους των νέων με 
σημαντική αύξηση της χρήσης οινοπνεύματος σε συνδυασμό με την κοινωνικότητα και την 
ψυχοτρόπο επίδρασή του.

Από μελέτες που διενήργησαν πολλοί θεσμικοί φορείς, κυβερνήσεις, , ενώσεις και άλλοι 
φορείς του τομέα προέκυψε μια ανησυχητική - αν και σαφώς μειονοτική στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό - τάση κακής χρήσης των οινοπνευματωδών ποτών που πολλές φορές 
μετατρέπεται σε πραγματική κατάχρηση.

Εάν λοιπόν η μικρή κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι 
αρνητική αφού χαρακτηρίζει και τον πολιτισμό και τις παραδόσεις ορισμένων λαών, η 
κατάχρηση τους δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται επικίνδυνη για την ευημερία των 
Ευρωπαίων πολιτών, αφού, όπως είναι γνωστό, προκαλεί σοβαρή ζημία στην υγεία, πέρα από 
μια σειρά έμμεσων αρνητικών επιπτώσεων, όπως είναι τα ατυχήματα στην οδική 
κυκλοφορία, η βίαιη μεταχείριση στην οικογένεια και κυρίως σε βάρος των παιδιών, η 
αύξηση της βίας γενικότερα και η εκμετάλλευση των ανηλίκων

Τα δεδομένα για τις επιπτώσεις της κατάχρησης του οινοπνεύματος στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία πρέπει να μας βάλουν σε σοβαρές σκέψεις. Ιδιαίτερα, στις μελέτες που έχει 
εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρεται ότι χιλιάδες θάνατοι  ετησίως στην Ευρώπη 
οφείλονται  στην κατάχρηση του οινοπνεύματος. Από αυτούς περισσότεροι από τους μισούς 
κάθε χρόνο καταγράφονται σε ατυχήματα στους δρόμους που συνδέονται με το οινόπνευμα. 
Η κατάχρηση του οινοπνεύματος αποτελεί την αιτία του 16% των κρουσμάτων 
κακομεταχείρισης παιδιών μέσα στην οικογένεια. Επίσης, 60.000 άτομα  στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση γεννιούνται με κληρονομικά προβλήματα οφειλόμενα στο οινόπνευμα.

Τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να μείνουν χωρίς ενδεδειγμένη απάντηση σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα. Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται ήδη για την πρόληψη και τον περιορισμό των 
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προβλημάτων που συνδέονται με την κατάχρηση του οινοπνεύματος στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ωστόσο, εφαρμόσουν διαφορετικές πολιτικές σε εθνικό 
επίπεδο με αποτέλεσμα πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις που, ιδίως  σε παραμεθόριες 
περιοχές περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων μέτρων.

Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον αγώνα κατά της 
κατάχρησης του οινοπνεύματος, λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε υπόψη ότι η αρμοδιότητα που 
αναγνωρίζεται στην Ε.Ε. από το άρθρο 152 της Συνθήκης επιτρέπει συμπληρωματική μόνο 
δράση και ότι λόγω της προαναφερθείσας πολιτιστικής διαφορετικότητας μεταξύ των 
διαφόρων κρατών μελών, είναι πολύ δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να εξευρεθεί ένα ενιαίο 
σύστημα και για τα 27 ευρωπαϊκά κράτη.

Μπορούν ωστόσο να ληφθούν ορισμένα ουσιαστικά μέτρα και κυρίως με καταβληθεί 
προσπάθεια για την εκπαίδευση των πολιτών στην υπεύθυνη κατανάλωση: να γίνουν  
γνωστές οι ζημιές που προκαλεί η κατάχρηση του οινοπνεύματος, να θεσπισθεί η ευθύνη των 
παραγωγών και των διανομέων, να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους του τομέα η αναγκαία  
υποστήριξη, να εμπλακούν το σχολείο και η οικογένεια, να γίνει μια εκστρατεία που να 
παρέχει στους νέους θετικά παραδείγματα, να αυξηθεί η επίγνωση των κινδύνων για τα πιο 
ευπαθή άτομα.

Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως με μια σφαιρική στρατηγική η οποία, παράλληλα με τα μέτρα 
συντονισμού μεταξύ των μεμονωμένων εθνικών ρυθμίσεων και μέτρων, να περιλαμβάνει 
μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Ο εισηγητής είναι 
πεπεισμένος για την ανάγκη  αποφασιστικής παρέμβασης με μέτρα αποδεδειγμένης 
αποτελεσματικότητας.

Θεωρώ απαραίτητη τη διάδοση της σωστής πληροφόρησης μέσω εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σε όλα τα επίπεδα: Στην οικογένεια, στο σχολείο, στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Από τις τελευταίες έρευνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας προκύπτει ότι οι εκστρατείες 
ενημέρωσης που επιδιώκουν αυτούς τους στόχους και αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση των 
προβλημάτων αποδείχθηκαν ιδιαίτερα λυσιτελείς και πρέπει συνεπώς να αυξηθούν παρόμοιες 
πρωτοβουλίες.

Στη συνέχεια, χαιρετίζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής που επικεντρώνεται στις πέντε 
προτεραιότητες του αγώνα για την καταπολέμηση της κατάχρησης του οινοπνεύματος, 
προτείνω ένας από τους κύριους στόχους τις παρεμβάσεις της Ε.Ε. να εστιάζεται πιο 
συγκεκριμένα στην προστασία των νέων. 

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την υπερβολική χρήση οινοπνεύματος από τους νέους σε 
μικρότερες ηλικίες. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
με ενιαίο τρόπο, με επικίνδυνα και κοινωνικά αποδεκτά μοντέλα κατανάλωσης όπως για 
παράδειγμα το λεγόμενο bindge drinking, δηλαδή η ανάμειξη περισσότερων από πέντε 
οινοπνευματωδών ποτών με στόχο την απώλεια του ελέγχου και την άρση των αναστολών, 
όπως ακόμη η ταυτόχρονη λήψη οινοπνεύματος με ναρκωτικές ουσίες ή και η αύξηση της 
συχνότητας συναντήσεων κατά τις οποίες επιδιώκεται η υπερβολική κατανάλωση.
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Ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα η προσέγγιση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνολικά, θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή και πιο αποτελεσματική: Αποτελεί υποχρέωση των 
θεσμικών φορέων να εξασφαλίσουν ότι τα ευπαθέστερα άτομα θα προστατευθούν απέναντι 
σε μαζικά φαινόμενα επικίνδυνα για την υγεία. Οι νέοι συγκαταλέγονται μεταξύ των ευπαθών 
κατηγοριών αφού είναι γενικά πιο εκτεθειμένοι σε σχέση με τους ενήλικες στον κίνδυνο της 
μίμησης και της επιρροής από τους τρόπους συμπεριφοράς και τις τάσεις της κοινωνίας. 
Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι νέοι αποτελούν σήμερα τους καταναλωτές του αύριο 
και κατά συνέπεια, εάν εκπαιδευθούν σωστά, θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών  
επιπτώσεων της κατάχρησης του οινοπνεύματος στη μελλοντική κοινωνία. Παραμένει πολύ 
δύσκολο να ορίσει κανείς εμένα «κατώφλι», μια ηλικία κατά την οποία το άτομο μπορεί να 
θεωρείται «νέο» και κατά συνέπεια « ευπαθές»,  μετά την παρέλευση της οποίας η κοινωνία 
και οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να περιορίσουν την προσοχή και να θεωρήσουν ότι η 
αυτόνομη κρίση υπερέχει πλέον των νομικών επιταγών. Και σε αυτήν την περίπτωση τα 
μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν αξιολογήσει  διαφορετικά το θέμα, αλλά σε γενικές γραμμές 
το κατώφλι προστασίας, μέχρι το οποίο απαγορεύεται η πώληση οινοπνεύματος σε 
ενήλικους, κυμαίνεται μεταξύ των 16 και των 18 ετών. Σκόπιμο θα ήταν να οριστεί για 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 'Ένωση ένα κοινό όριο ηλικίας που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει 
να είναι η νόμιμη ενηλικίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει το 
όριο αυτό, μπορεί όμως τουλάχιστον να τη συστήσει ένθερμα και αυτός πρέπει να είναι ο 
στόχος της προτεινόμενης στρατηγικής.

Επιπλέον, πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για την πώληση οινοπνευματωδών 
ποτών σε άτομα ηλικίας κατώτερης από τα όρια που επιβάλλουν οι νόμοι.

Σε ό,τι αφορά τους νέους που έχουν υπερβεί το όριο  της ενηλικίωσης αλλά συγκαταλέγονται 
ακόμη στην ευπαθή κατηγορία, θεωρώ ότι είναι εφικτό και σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για 
τον περιορισμό της πρόσβασής τους στην κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.

Συγκεκριμένα, ο εισηγητής προτείνει τη μείωση της διάθεσης και τις δυνατότητας 
προμήθειας οινοπνεύματος για τους νέους και μέσω της αύξησης της τιμής, μέσω της ειδικής 
φορολόγησης των λεγόμενων alcohol pops που είναι ειδικά σχεδιασμένα για την κατανάλωση 
οινοπνεύματος από τους νέους.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναληφθούν αποτελεσματικές πρωτοβουλίες πληροφόρησης 
για την επίγνωση των κινδύνων και των ζημιών στη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία που 
προκαλεί η κατάχρηση οινοπνεύματος. Επαναλαμβάνω ότι θεμελιώδες μέσο αποτελεί η 
δράση μέσω της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης, διότι το πρόβλημα της κατάχρησης του 
οινοπνεύματος είναι πριν απ' όλα, όπως και άλλα θέματα συμπεριφοράς, προβλήματα 
διαμόρφωσης της προσωπικότητας: Για να βελτιώσουμε την κοινωνία πρέπει να 
προωθήσουμε τη βελτίωση της συλλογικής νοοτροπίας.

Όσον αφορά το στόχο της μείωσης των οδικών ατυχημάτων που συνδέονται με το 
οινόπνευμα, στα οποία και δυστυχώς είναι πρωταγωνιστές οι νέοι, πρέπει να αυξηθούν οι 
έλεγχοι στην οδήγηση κατά τρόπο ώστε να θεωρείται όχι μόνο πιθανός αλλά μάλλον 
σίγουρος ένας έλεγχος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η αποτροπή που χρειάζεται 
για την αποφυγή της κατάχρησης οινοπνεύματος εκ μέρους των οδηγών.

Μέσα στην ίδια λογική, επειδή θεωρώ αναγκαίο να δώσουμε μια σημαντική ώθηση για την 
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καταπολέμηση της μάστιγας του αλκοολισμού μεταξύ των νέων, εισηγούμαι να θεσπίσουμε 
πολύ αυστηρά όρια, ακόμη και μηδενικά, για την περιεκτικότητα οινοπνεύματος στο αίμα 
των νέων οδηγών. Η πρόβλεψη αυτή θα ήταν ωστόσο χρήσιμη και για τα άτομα εκείνα που 
αρχίζουν να οδηγούν μετά την ενηλικίωσή τους και δεν έχουν πείρα που να εξασφαλίζει τον 
πλήρη έλεγχο του οχήματος με το ποσοστό της αλκολαιμίας που  επιτρέπει ο νόμος. Και εδώ, 
η Ε.Ε. δεν έχει την εξουσία να επιβάλει όριο αλλά, μέσα από αυτή τη στρατηγική, μπορούμε 
να στείλουμε ένα μήνυμα, να καταστήσουμε σαφές τι θα ήταν αυτό που θα έπραττε η Ε.Ε. 
εάν είχε τη σχετική αρμοδιότητα και να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιηθούν 
προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να μειωθούν τα όρια περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα για 
τους οδηγούς οχημάτων μεγαλύτερης κατηγορίας και τους επαγγελματίες οδηγούς, 
δεδομένου του κινδύνου που προκαλούν αυτά τα οχήματα και της ανάγκης υψηλών 
αντανακλαστικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής οδήγησης.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της υγείας, θεωρώ αναγκαίο να στηριχθούν οι πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί ήδη στο βασικό υγειονομικό επίπεδο. Πρέπει να αυξηθεί η έρευνα για τους 
κινδύνους των παθογόνων επιπτώσεων του οινοπνεύματος που διαπιστώνονται ήδη από την 
γενική ιατρική. Εννοώ τη λεγόμενη «πρώτη διερεύνηση» που συνίσταται στην συμπλήρωση 
ενός απλού ερωτηματολογίου, από όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς που επισκέπτονται το 
γιατρό για οποιαδήποτε παθολογική εξέταση: Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου εντοπίζεται 
η τάση ή η παρουσία προβλημάτων που συνδέονται με την κατάχρηση οινοπνεύματος. Τα 
πρώτα πειράματα έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα: Κατά κανόνα, τα ευπαθή άτομα δεν 
έχουν επίγνωση των επικίνδυνων συμπεριφορών τους που οδηγούν στον αλκοολισμό και 
χάρη σε αυτήν την επαλήθευση μπορούν να παρακινηθούν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως το 
πρόβλημα.

Θεωρώ επίσης αναγκαία την ευρύτερη πληροφόρηση για τους κινδύνους της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος κατά την κύηση. Τα δεδομένα για την ευρεία διάδοση του συνδρόμου 
αλκοολισμού των εμβρύων που πλήττει 6000 άτομα στην Ευρώπη, στα οποία προστίθενται 
τα στοιχεία για τους τοκετούς λιποβαρών παιδιών στην Ευρώπη λόγω της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος, περίπου 60000 το χρόνο, καταδεικνύουν περίτρανα ότι δεν είναι επαρκής η 
ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πρόδηλο ότι χρειάζονται μεγάλες εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης με αποδέκτες τα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν και κυρίως τις 
μέλλουσες μητέρες.

Η κατάχρηση οινοπνεύματος είναι επίσης συχνά αιτία βίαιων συμπεριφορών ιδίως στο 
οικογενειακό περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου προτείνεται η 
καθιέρωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα ενός αριθμού δωρεάν κλήσης στο οποίο θα μπορούσε να 
καλέσει όποιος θέλει να καταγγείλει περιπτώσεις βίαιης μεταχείρισης στην οικογένεια, ιδίως 
με σκοπό την προστασία των παιδιών.

Μια αποτελεσματική προσέγγιση μπορεί να είναι όπως επισημαίνει και η Επιτροπή, και η 
αντιμετώπιση της κατάχρησης οινοπνεύματος στον τόπο εργασίας που προσφέρεται ιδιαίτερα 
για τη διάδοση πληροφοριών με κεντρικό τρόπο. Ο εργοδότης μπορεί να ευαισθητοποιηθεί 
για την θέσπιση διαλόγου στην επιχείρηση και για την παροχή υποστήριξης στους 
εξαρτημένους που παρουσιάζουν προβλήματα συνδεόμενα με τη χρήση οινοπνεύματος. 
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό αφορά τον ιδιωτικό βίο του κάθε 
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ατόμου που πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σεβαστός.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη για τη θέσπιση του φόρουμ  για το οινόπνευμα και την 
υγεία που προτείνει η Επιτροπή για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών ή για τη 
μελέτη νέων μέτρων προς αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάχρησης οινοπνεύματος. Για 
να υπάρξουν αποτελεσματικά πορίσματα πρέπει να στηριχθούν στη συγκριτική αξιολόγηση 
των δεδομένων που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο.

Κάθε μέτρο πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητά του και να μπορεί να εφαρμοστεί, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι οι 
παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσφέρουν προστιθέμενη αξία και να είναι 
συμπληρωματικές των πολιτικών των εθνικών και τοπικών αρχών.


