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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós 
stratégiáról
(2007/2005(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkére,

– tekintettel a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós 
stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2006)0625),

– tekintettel a fiatalok, különösen a gyermekek és a serdülők alkoholfogyasztásáról szóló, 
2001. június 5-i 2001/458/EK tanácsi ajánlásra1,

– tekintettel az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésére irányuló uniós stratégiáról szóló, 
2001. június 5-i tanácsi következtetésekre2,

– tekintettel a közúti közlekedésbiztonság területén a végrehajtásról szóló, 2004. április 6-i 
2004/345/EK tanácsi ajánlásra3,

– tekintettel a WHO fiatalokról és az alkoholról szóló, 2001. évi stockholmi nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Bíróság különböző ítéleteire (Franzen-ügy (C-189/95), Heinonen-
ügy (C-394/97), Gourmet-ügy (C-405/98), Catalonia-ügy (C-190 és C-179/90), Loi Evin-
ügy (C-262/02 és C-429/02),

– tekintettel az alkohol káros felhasználása által okozott közegészségügyi problémákról 
szóló, 2005. május 25-i WHA-határozatra (WHA 58.26),

– tekintettel az 1999. évi Egészségünkért a XXI. században program 12. számú céljára és a 
WHO európai régiójának a 2000–2005 közötti időszakra szóló, alkohollal kapcsolatos 
cselekvési tervére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel európai szinten nyilvánvaló az alkohollal való visszaélés problémája, amely a 
betegség- és halálokok jelentős hányadát képezi, különösen a fiatalok körében, és mivel a 
felelősségteljes alkoholfogyasztási szokások ösztönzése iránti igény manapság elsődleges 
fontosságú valamennyi tagállam számára,

  
1 HL L 161., 2001.6.16.; 38. o.
2 HL C 175., 2001.6.20., 1. o.
3 HL L 111., 2004.4.17.; 75. o.
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B. mivel az alkohol túlzott mértékű fogyasztása meghatározó tényező az egészség 
szempontjából, hiszen függőséghez vezet, és mivel a Szerződés 152. cikke megállapítja az 
Európai Unió hatáskörét és felelősségét a népegészségügyi problémák kezelése terén, az 
ezen a területen tett nemzeti fellépések kiegészítéseként,

C. mivel az EU a tagállamokkal szoros együttműködésben intézkedéseket tehet az alkohollal 
kapcsolatos egészségügyi kockázatok, valamint a túlzott mértékű alkoholfogyasztásból 
származó valamennyi másodlagos káros hatás, így a magzati alkohol-szindróma, a 
májbetegségek, a rák, a magas vérnyomás, a szívinfarktus, a különösen a családon belüli 
agresszív viselkedés, a közúti balesetek, a munkahelyi balesetek és az erőszak 
megelőzésére,

D. mivel az Európai Bíróság több ízben is megerősítette, hogy az alkohollal kapcsolatos 
károk elleni küzdelem fontos és megalapozott közegészségügyi cél,

E. mivel az alkoholfogyasztási szokások és hagyományok jelentősen váltakoznak az Európai 
Unió különböző részei között, és ezt a tényt figyelembe kellene venni az alkohollal 
kapcsolatos problémákra vonatkozó európai szemléletmód kialakításakor;  mivel az EU 
valamennyi tagállamára vonatkozó közös egységes alkoholpolitika nem lenne 
megvalósítható, hanem minden egyes tagállamnak meg kellene fontolnia az alkohollal 
kapcsolatos károk természetét, és megfelelő választ kellene adnia a káros helyi 
jelenségekre,

F. mivel a felelősségteljes alkoholfogyasztási szokásokat a nyilvánosságnak szóló európai 
kampányokban kellene meghatározni és ösztönözni, és szigorú intézkedéseket kellene 
hozni, különösen a gépjárművezetők és a munkahelyen alkoholt fogyasztók körében az 
alkohollal való visszaélés, valamint a fiatalkorúak és a terhes nők alkoholfogyasztásának 
megakadályozására,

1. üdvözli a Bizottságnak a közleményben kifejtett, az alkohollal való visszaéléssel és annak 
káros egészségügyi következményeivel kapcsolatos szemléletmódját;  azonban felhívja a 
Bizottságot, hogy kézzelfoghatóbb intézkedésekkel álljon elő, amelyek a 
legveszélyeztetettebb csoportokra, így például a fiatalokra és a terhes nőkre, valamint a 
legérzékenyebb csoportokra, azaz a gépjárművezetőkre és a munkahelyen alkoholt 
fogyasztókra irányulnak;

2. elismeri, hogy a mértékletes alkoholfogyasztást nem szabad üldözni, és az európai 
kulturális örökség és életstílus részének tekinthető; emellett elismeri, hogy a mértékletes 
alkoholfogyasztás, ami a WHO európai regionális irodájának 2000–2005 közötti 
időszakra szóló, alkohollal kapcsolatos cselekvési terve szerint napi 10 gramm, segít a 
középkorúak szív- és érrendszeri betegségeinek és helyi vértelenségének megelőzésében, 
és hogy az életminőség is összefüggésben van a felelősségteljes alkoholfogyasztási 
szokásokkal; elismeri, hogy a mértékletes fogyasztók jelentik az alkoholfogyasztók 
többségét, és hogy a visszaélés és a túlzott fogyasztás csak kisebbségi viselkedési mintát 
képvisel;

3. elismeri, hogy a bizonyítékokon alapuló közbeavatkozás és a megfelelő tudományos 
értékelés költséghatékonynak bizonyult; ezért felhívja a tagállamokat és valamennyi 
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érdekelt felet, hogy növeljék a tájékoztatási és megelőző kampányokra és programokra 
szánt forrásokat;

4. rámutat, hogy az alkohollal való visszaélés legsürgetőbb problémái az alkohol fiatalokra 
gyakorolt hatásához kapcsolódnak, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek a saját, illetve más 
emberek alkoholfogyasztásából eredő fizikai vagy érzelmi szenvedés és szociális károk 
tekintetében;

5. aggodalmát fejezi ki az alkoholfogyasztás fiatalok körében tapasztalható növekedése 
miatt, és megállapítja azt az aggasztó tendenciát, hogy egyre fiatalabb korukban kezdenek 
el alkoholt fogyasztani, amely egyéb veszélyes szokásokkal, például mértéktelen ivással, 
alkohol és kábítószer vegyes fogyasztásával, illetve ittas vezetéssel párosul;

6. a fiatalok körében tapasztalható túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatos kockázatok jobb 
kezelése céljából felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadják el a következő 
intézkedéseket:

(i) indítsanak nevelési kampányokat a túlzott mértékű alkoholfogyasztás kockázatairól, 
elsősorban a gyermekeknek és a serdülőknek, és különösen szüleiknek is szóló 
iskolai oktatási programok keretében, hogy felkészítsék őket arra, hogy az 
alkohollal kapcsolatos problémákról a családban is beszéljenek,

(ii) korlátozzák a fiatalok hozzáférését az alkoholtartalmú italokhoz, például a meglévő 
jogszabályok szigorú végrehajtása révén, amelyek megtiltják alkohol árusítását a 
fiatalok részére, az eladók és forgalmazók szigorúbb ellenőrzése révén, különösen a 
szupermarketek és a kiskereskedők esetében, valamint az elektronikus azonosítás 
bevezetése révén az automatákból árusított alkoholtartalmú italok esetében is, 
ahogy az a cigaretta értékesítésénél már megtörtént,

(iii) vonják be a kiskereskedőket és a vendéglátóipart azon konkrét intézkedések 
azonosításába és végrehajtásába, amelyek megakadályozzák az alkohol és az ún. 
party-italok (alco-pops) fiatalok részére történő értékesítését és felszolgálását,

(iv) összpontosítsanak különösen az olyan italokra, mint a party-italok, amelyek 
kifejezetten a fiatalokat célozzák meg, annak biztosítása érdekében, hogy az 
alkoholtartalom egyértelműen jelezve legyen a fogyasztók számára, és tilos legyen 
a fiatalok számára történő értékesítés; ösztönözzék továbbá az ilyen italok 
magasabb adóját;

(v) fogadjanak el közös jogi keretet, amely minimumszabályokat állapít meg az 
alkoholtartalmú italok fiatalok részére történő árusítására vonatkozó korhatár 
tekintetében, és amelyet nemzeti szinten kell végrehajtani,

(vi) a kezdő gépjárművezetők esetében európai szinten 0%-ban állapítsák meg a 
megengedett véralkoholszintet, ahogy azt a Parlament az „Európai Cselekvési 
Program a Közúti Közlekedés Biztonságáért” című, 2007. január 18-i 
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állásfoglalásában már javasolta1,

(vii) nyújtsanak több lehetőséget a véralkoholszint megismerésére és ellenőrzésére, 
például az interneten elérhetővé tett számítási programok segítségével, és 
alkoholszondák széles körű rendelkezésre bocsátásával, különösen diszkókban, 
vendéglátó-ipari egységekben és stadionokban, autópályákon és általában az 
utakon, különösen az éjszakai órákban,

(viii) tegyék meg a szükséges intézkedéseket az ittas vezetés ellenőrzésének lehető 
legnagyobb körben való kiterjesztésére azáltal, hogy európai szinten ösztönzik az 
ellenőrzés gyakoriságával kapcsolatos közös minimumszabályokat,

(ix) szankcionálják szigorúbban az ittas vezetést, például azzal, hogy meghosszabbítják 
a vezetői engedély bevonását és a jármű lefoglalásának időtartamát,

(x) a Bizottság ösztönözze a tagállamokat alternatív tömegközlekedési eszközök 
elérhetővé tételére azon gépjárművezetők számára, akik alkoholt fogyasztottak,

(xi) oktatási eszközök révén ösztönözzék a „kijelölt vezető” programok kiterjesztését 
(„aki vezet, az nem iszik”),

(xii) alapítsanak európai díjat az iskolákat és a fiatalokat megcélzó, az alkohollal való 
visszaélés elleni legjobb kampányok részére,

(xiii) fokozzák az ittas állapotban vezető fiatalok ellenőrzésével kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréjét a nemzeti rendőri szervek között,

(xiv) ösztönözzék az olyan fiatalkorúak utólagos pszichológiai kezelésének biztosítására 
irányuló kezdeményezéseket, akiket akut alkoholmérgezéssel szállítottak kórházba;

7. úgy ítéli meg, hogy a fiatalokat célzó alkoholreklámok problémájával sürgősen 
foglalkozni kell;

8. kéri a Bizottságot, hogy európai szinten vezessen be egységes szabályokat az 
alkoholtartalmú italok reklámozásának idősávjára vonatkozóan;

9. hangsúlyozza, hogy szabályozni kell a fiataloknak szóló sport- és kulturális események, 
illetve azon események alkoholmárkák által történő támogatását, amelyeken a közönség 
nagy részét fiatalok képezik;

10. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a bevált orvosi gyakorlatok cseréjére irányuló 
kezdeményezéseket, valamint az alkohollal való visszaéléssel kapcsolatos 
figyelemfelkeltésre irányuló tájékoztatási kampányokat;

11. ugyanakkor kéri a Bizottságot, hogy támogassa az olyan eszközök elterjedését, mint az 
Egészségügyi Világszervezet által kifejlesztett AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test – az alkoholfogyasztás által okozott zavarok azonosítására szolgáló 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0009.
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teszt), amely lehetővé teszi a veszélyeztetett emberek gyors azonosítását akár azelőtt is, 
hogy tudatára ébrednének, hogy problémáik vannak az alkohollal; elismeri, hogy az 
általános orvosok és a betegek közötti, időben történő informális beszélgetés az egyik 
leghatékonyabb eszköze annak, hogy a betegeket tájékoztassák az alkohollal való 
visszaéléssel járó kockázatokról, és ösztönözzék a túlzott fogyasztók magatartásának 
szükséges megváltoztatását;

12. azon a véleményen van, hogy a nőket megfelelőbben kell tájékoztatni a terhesség ideje 
alatt történő alkoholfogyasztással járó kockázatokról, valamint különösen a magzati 
alkoholszindrómáról, hogy elkerüljük az újszülöttek e megbetegedését; továbbá javasolja, 
hogy a terhességi tanácsadókat képezzék ki a káros alkoholfogyasztás esetleges 
előfordulásának lehető legkorábban történő felismerésére, valamint arra, hogy 
támogassák e nőket terhességük alatt az alkoholról való teljes leszokásban;

13. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges 
intézkedéseket az alkohol káros társadalmi hatásainak, például a családon belüli 
erőszaknak a kezelésére; több szociális támogatást kér azon családok részére, amelyek a 
túlzott alkoholfogyasztás áldozatai; külön szociális segítséget kér azon gyermekek 
számára, akik alkohollal kapcsolatos problémákkal küzdő családban élnek;  segélyhívó 
szám létesítését javasolja az alkohollal kapcsolatos, családon belüli visszaélések 
bejelentésére;

14. az EU és a tagállamok munkajogának vonatkozásában fontosnak tartja a munkahelyen 
való alkoholfogyasztás problémájának kezelését az érintett személyek arra való 
ösztönzése révén, hogy kérjenek segítséget, de emlékeztet arra, hogy ezt mindig a 
magánélet és az egyéni jogok kellő tiszteletben tartásával kell alkalmazni;  a 
munkáltatókat arra ösztönzi, hogy fordítsanak különös figyelmet az alkohollal a 
munkahelyen való visszaélésre megelőző oktatási programok bevezetése és az olyan 
munkavállalóknak történő segítségnyújtás révén, akik alkoholproblémákkal küzdenek, 
hiszen a munkahelyen való alkoholfogyasztást teljes körűen meg kell tiltani;

15. meg van győződve arról, hogy az alkoholfogyasztás miatt bekövetkező közúti balesetek 
számának és az azokkal járó károknak a csökkentése (évente 17 000 haláleset) elsődleges 
fontosságú az EU számára;  a gépjárművezetők körében tapasztalható túlzott 
alkoholfogyasztással kapcsolatos kockázatok jobb kezelése céljából felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy fogadják el a következő intézkedéseket:

(i) ösztönözzék a véralkoholszint ellenőrzésének jelentős kiterjesztését azáltal, hogy 
európai szinten minimumszabályokat állapítanak meg az ellenőrzés gyakoriságára 
és azon helyekre vonatkozóan, ahol az ellenőrzéseket fokozni kell (autópályák, 
közutak, vendéglátó-ipari egységek, diszkók, különösen az éjszakai órákban),

(ii) ösztönözzék szigorúbb szankciók bevezetését ittas vezetés esetén, mint például a 
vezetői engedély meghosszabbított bevonása,

(iii) ösztönözzék a 0,5 g/l-es megengedett legmagasabb véralkoholszint bevezetését az 
A és B kategóriás vezetői engedélyhez kötött közlekedési eszközök 
gépjárművezetői esetében, illetve a 0,2 g/l-es szint bevezetését a magasabb 
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kategóriájú vezetői engedélyhez kötött közlekedési eszközök gépjárművezetői, 
illetve minden hivatásos gépjárművezető esetében;

16. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell az ittas vezetés elkerülésére irányuló minden 
hatékony intézkedést; sürgeti az alkoholzár-rendszerek és egyéb olyan eszközök 
továbbfejlesztését, amelyek mechanikusan megakadályozzák az ittas vezetést, különösen 
a hivatásos gépjárművezetők esetében;

17. felhívja a Bizottságot, hogy indítson új, vagy támogasson már folyamatban lévő, az 
alkohollal való visszaélésnek a fizikai és mentális egészségre, valamint a társadalmi 
jólétre gyakorolt negatív hatásairól szóló tájékoztatási kampányokat;

18. sürgeti a tagállamokat, hogy kezeljék az alkohol feketepiaci értékesítésének problémáját, 
ellenőrizzék az értékesített alkohol minőségét és fokozzák az olyan, házilag előállított 
alkoholtermékek (mint például a desztillált termékek) ellenőrzését, amelyek halált 
okozhatnak;

19. felhív minden érdekelt felet, hogy a Bizottság által javasolt Alkohol és Egészség Fórum 
keretében ösztönözzék konkrét intézkedések és programok végrehajtását az alkohollal 
kapcsolatos károk kezelésére, hiszen a Fórum fő célja a bevált gyakorlatok cseréje; arra is 
felhívja e feleket, hogy mozdítsák elő a fellépésekben való részvétel iránti 
elkötelezettséget, biztosítsák az intézkedések megfelelő értékelését és kísérjék 
figyelemmel ezek tényleges végrehajtását;

20. emlékeztet arra, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1 foglaltaknak megfelelően tilos az egészségre vonatkozó állítások 
feltüntetése az alkoholtartalmú italokon, és a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások is 
csak kivételes esetekben megengedhetőek;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  
1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o. közzétett javított változat, HL L 12., 2007.1.18., 3. o. 
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INDOKOLÁS

A túlzott alkoholfogyasztás által okozott problémák aggasztó méreteket öltenek az Európai 
Unió valamennyi tagállamában annak ellenére, hogy az alkoholfogyasztási szokások és 
kulturális hagyományok eltérőek, régiónként és tagállamonként különbözőek.

Általában a Dél-Európa és Észak-Európa közötti különbségeken alapuló megkülönböztetést 
szokás felállítani. Ily módon beszélnek olyan régiókról, amelyekben a kultúra „engedékeny” 
és az évezredes hagyományt egyik generációról a másiknak adja tovább, már gyermekkortól 
kezdve. Ebben a szemléletben a bor az étkezés alatt kerül az asztalra, és azt kellemesebbé 
teszi. Ez a kultúra elutasítja a túlzott alkoholfogyasztást, és az alkoholfogyasztást a kulturális 
örökség és a helyi hagyományok részének tekinti. Ez a kultúra különbözik az 
„önmegtartóztató” kultúrától, amely az alkohol pszichoaktív értékét nemigen köti a 
mindennapi élethez. Előnyben részesíti az alkohol étkezéseken kívül, különösen hétvégeken 
és nagy mennyiségben történő fogyasztását. Az ilyen típusú fogyasztás oldja a gátlásokat a 
társadalmi kapcsolatok tekintetében, és kibúvót kínál a társadalmi normák által megkövetelt 
konformizmus és merevség alól.

Néhány évtizede mindazonáltal új fejlődési irány jelent meg egész Európában. E fejlődés az 
italokhoz kapcsolódó viselkedési formák egységesebbé válása felé mutat, elsősorban a 
fiatalabb korosztály körében, ahol egyértelműen megfigyelhető a szociabilitáshoz és a 
pszichotróp alkalmazáshoz kötődő megnövekedett alkoholfogyasztás.

A különféle intézmények, kormányszervek, egyesületek és az ágazatban működő vállalkozók 
által készített tanulmányok azt mutatják, hogy egy aggasztó, bár egyértelműen kisebbségi 
tendencia jelent meg az európai népességen belül: az alkoholtartalmú italok nem megfelelő 
fogyasztása, amely esetenként az alkohollal való valódi visszaéléssé válik.

Következésképpen, noha az alkoholtartalmú italok mértékletes fogyasztása felfogható olyan 
elemként, amely önmagában nem negatív és több nép kultúráját és hagyományait jellemzi, az 
alkohollal való visszaélés az európai polgárok jólétére nézve mindenképpen károsnak 
tekintendő. Tagadhatatlan, hogy az alkoholfogyasztás káros lehet az egészségre, és hogy 
vannak olyan közvetett hatásai is, mint a közúti balesetek, rossz bánásmód a családon belül –
különösen a gyermekekkel szemben –, valamint az agresszív viselkedés és a kiskorúakkal 
szemben elkövetett visszaélések számának növekedése.

Az alkohollal való visszaélés eseteire vonatkozó adatok az európai társadalmat tekintve 
elgondolkodtatóak. Nevezetesen az Európai Bizottság által készített tanulmányokban is 
szerepel, hogy alkohollal való visszaélés okozta halálesetek ezrével fordulnak elő Európában,
és az eseteknek több mint a fele a túlzott alkoholfogyasztáshoz kötődő közúti balesetek miatt 
következik be. A családon belül a gyermekekkel való rossz bánásmód eseteinek 16%-ában az 
alkohollal való visszaélés áll a háttérben. Egyébként az Európai Unióban 60.000 főre tehető a 
magzati alkoholszindrómától szenvedők száma.

Ezekre a problémákra európai szinten kell megfelelő megoldást találni. A tagállamok az 
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Egészségügyi Világszervezet keretében törekedtek az alkohollal való visszaéléshez 
kapcsolódó problémák megelőzésére és csökkentésére. Ugyanakkor a nemzeti szinten 
meghozott intézkedések országonként különböznek és rendkívül eltérő megközelítéseket 
eredményeznek, amelyek csökkentik a létrehozott intézkedések hatékonyságát, különösen a 
legtávolabbi régiókban.

Mindezen okok miatt európai szintű hozzáadott értéket kell rendelni az alkohollal való 
visszaélés elleni küzdelemhez, figyelembe véve azt a tényt, hogy a Szerződés 152. cikkével 
összhangban az Európai Unió hatáskörébe tartozik a nemzeti szinten meghozott intézkedések 
kiegészítése, valamint, hogy a tagállamok között megfigyelhető kulturális sokféleség
rendkívül nehézzé, szinte lehetetlenné teszi egy mind a 27 uniós tagállamra vonatkozó 
egységes modell előterjesztését.

Ugyanakkor el lehet fogadni alapintézkedéseket, és a polgárokat ösztönözni lehet a felelős 
magatartásra, információkat lehet szolgáltatni az alkohollal való visszaéléssel összefüggő 
károkról, növelni lehet a gyártók és forgalmazók felelősségét, kérni lehet az ágazat 
vállalkozóinak közreműködését, be lehet vonni az iskolát és a családot, a fiatalok számára 
példaértékű üzenetet lehet útjára bocsátani, a legveszélyeztetettebbek figyelmét pedig fel lehet 
hívni a rájuk leselkedő kockázatokra.

Ezeket az intézkedéseket átfogó stratégiába kell illeszteni, kombinálva a nemzeti szinten 
meghozott intézkedések és rendelkezések összehangolására irányuló intézkedéseket és az 
információk és bevált gyakorlatok megosztását. Az előadó meg van győződve arról, hogy 
elszántan közbe kell lépni, olyan intézkedésekkel, amelyek már bizonyították 
hatékonyságukat.

Megítélésem szerint mindenekelőtt pontos információkat kell közzétenni több szinten –
vagyis a családon belül, valamint az iskolákban és a médiában – folytatott figyelemfelhívó 
kampányok keretében.

Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb kutatásai szerint az ilyen célú tájékoztató 
kampányok, amelyek a közvélemény mozgósítására irányultak, rendkívül hatékonynak 
bizonyultak, de az is kiderült, hogy az ilyen jellegű kezdeményezések terjesztését is elő kellett 
mozdítani.

Másrészt – azzal együtt, hogy üdvözlendő a Bizottság közleménye, amely főként az alkohollal 
való visszaéléssel összefüggő károk elleni küzdelem öt prioritására összpontosít –, az Európai 
Unió fellépésének főként a fiatalok védelmére kellene összpontosítania.

A fiatalok túlzott alkoholfogyasztását egyértelműen kimutatták. Ráadásul ez a jelenség az 
alkoholtartalmú italok egyre fiatalabb életkorban megkezdett fogyasztásával párosul. Az 
egész Európai Unióban viszonylag egységes módon vannak jelen olyan veszélyes fogyasztási 
modellek, melyek társadalmilag elfogadottak, így a „binge drinking”, vagyis több mint 
ötegységnyi alkohol egyszerre történő elfogyasztása a kontroll elvesztése és a gátló 
mechanizmusok blokkolása céljából, illetve alkohol és kábítószerek egyidejű fogyasztása, 
vagy azon alkalmak megsokszorozása, amelyek során a túlzott fogyasztás a cél.
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Ezen a területen a tagállamok és az Európai Unió által kifejtett dinamikának sokkal 
szigorúbbnak és hatékonyabbnak kellene lennie. Az intézmények feladata meggyőződni arról, 
hogy a veszélyeztetettebbek védettek az egészségkárosító tömegjelenségekkel szemben. A 
fiatalok is a veszélyeztetettek közé tartoznak, mert az idősebb korosztályokhoz képest
általában sokkal inkább ki vannak téve a konformizmus, a divathatások és a társadalmi 
változások által létrehozott kockázatoknak. A mai fiatalok egyébként a holnap fogyasztói is, 
és amennyiben megfelelő oktatásban részesülnek, hozzá fognak járulni az alkohollal való 
visszaélés egészségkárosító hatásainak csökkentéséhez a holnap társadalmában. Nem könnyű 
olyan küszöböt vagy korhatárt megállapítani, amelyen innen valaki „fiatalnak” és ezáltal 
„veszélyeztetettnek” is minősül, és amelyen túl a társadalom és az intézmények csökkenthetik 
éberségüket, és úgy tekinthetik, hogy a jogi kötelezettségek helyébe a szabad akarat kerülhet. 
Az adott helyzetben a tagállamok a problematika e vetületét is különböző módokon 
értékelték, de általában véve az a védelmi küszöb, amely alatt tilos a kiskorúaknak történő 
alkoholárusítás vagy kiszolgálásuk, tizenhat és tizennyolc éves kor között van. Az Európai 
Unió egész területén egységes küszöböt kellene megállapítani, amelynek véleményem szerint 
legalább is a törvényes nagykorúvá válás időpontjával kellene megegyeznie. Az Európai Unió 
nem írhatja elő ezt a korhatárt, de erősen javasolhatja, és pontosan ezt kívánjuk elérni e 
stratégiával.

Ezen kívül meg kell sokszorozni az ellenőrzéseket és a szankciókat az olyan személyeknek 
történő alkoholárusítás tekintetében, akik nem töltötték be a törvény által előírt minimális 
korhatárt.

A nagykorúvá vált, de továbbra is védtelen fiatalok tekintetében olyan rendelkezéseket 
kellene hozni, amelyek korlátozzák a fogyasztáshoz való hozzáférésüket.

Javasolom különösen az alkohol rendelkezésre állásának és a fiatalok beszerzési 
lehetőségeinek korlátozását, beleértve az eladási ár emelését a party-italokra kivetett 
különadóval, ugyanis ezeknek az alkoholtartalmú italoknak a célközönségét kimondottan a 
fiatalok jelentik.

Mindenképpen megfelelő olyan kezdeményezéseket kellene tenni, amelyek előmozdítják az 
alkohollal való visszaélés kockázatainak és a testi és lelki egészségre gyakorolt káros 
hatásainak a megismerését. Hangsúlyozom, hogy oktatással és tájékoztatással kell fellépni, 
mert az alkohollal való visszaélés problémája – valamennyi viselkedést érintő kérdéshez 
hasonlóan – mindenekelőtt szemléleti probléma, ami azt jelenti, hogy a társadalom jobbá 
tétele céljából a gondolkodásmódok fejlesztésén kellene munkálkodni.

Az alkohol miatt bekövetkező közlekedési balesetek – melyeknek sajnálatos módon 
elsősorban fiatalok az áldozatai – számának csökkentésére irányuló célkitűzés tekintetében 
meg kell sokszorozni a járművezetők ellenőrzését annak megértetése végett, hogy az 
ellenőrzések nem csupán lehetségesek, hanem igen valószínűek is. Csak ilyen módon érhető 
el a járművezetőknél elrettentő hatás és előzhető meg az alkohollal való visszaélés.

Ugyanebben a szellemben támogatom, hogy erős jelzést adjunk azon csapás elleni küzdelem 
céljából, amelyet a fiatalok alkoholizmusa jelent, és javaslom egy igen alacsony 
véralkoholszint megállapítását, beleértve a nulla g/l értéket a fiatal járművezetők esetében. E 
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rendelkezések hasznosak volnának azok esetében is, akik felnőttkorban tanulnak vezetni és 
nincsen megfelelő gyakorlatuk ahhoz, hogy a felnőtt járművezetők számára engedélyezett 
alkoholszinttel a vérükben járművet vezessenek. Az Európai Unió e téren sem állapíthat meg 
korlátokat, de e stratégiával eljuttatható az üzenet, és tudatható, hogy az Európai Unió 
mindenképpen szeretné felhívni a tagállamok figyelmét erre a kérdésre.

Megítélésem szerint az engedélyezett véralkoholszint értékét csökkenteni kell azon 
járművezetők esetében, akik felsőbb kategóriájú jogosítványt igénylő járműveket vezetnek, 
valamint minden hivatásos járművezető esetében, e járművek veszélyessége miatt, valamint
azért, hogy az alkoholfogyasztás ne rontsa a munkavégzés ideje alatt reflexeiket.

Az egészségügyi kérdéseket illetően támogatni szükséges az alap-egészségügyi eszközök
terjesztését. Támogatni kell az alkoholhoz kötődő kóresetekre vonatkozó felmérés elvégzését 
a háziorvosok körében. Ez olyan rövid időtartamú akció, amely egy egyszerű kérdőív 
kitöltését jelenti valamennyi orvoshoz forduló beteg esetében: e kérdőív segítségével el lehet
majd különíteni a túlzott alkoholfogyasztással összefüggő esetleges problémákat. Az első 
tapasztalatok eredményei biztatóak: a kockázatnak kitett személyek általában nincsenek 
tudatában annak, hogy magatartásuk alkoholfüggőség kialakulásának kockázatával jár, és a 
kérdőív rávezetheti őket, hogy ennek időben tudatára ébredjenek.

Megítélésem szerint több információt kell nyújtani a terhesség alatti alkoholfogyasztás 
kockázatairól. A magzati alkoholszindrómára vonatkozó adatok – ez a betegség Európában 
6.000 embert érint –, amelyekhez még hozzáadódnak az alkoholfogyasztás miatti alacsony 
születési súlyra vonatkozó adatok – Európában körülbelül 60.000 születés –, nagyjából jelzik, 
hogy e kérdésről nem áll rendelkezésre elegendő információ. A felelősség nagyobb mértékű 
tudatosítására irányuló dinamikus kampányokat kell indítani azon párok számára, akik 
gyermeket kívánnak vállalni, és különösen a jövendőbeli anyák számára.

Az alkohollal való visszaélés gyakran erőszakos viselkedés forrása különösen a családon 
belül. E tekintetben javasolt egy új európai zöld szám létrehozása, amely a családon belüli 
rossz bánásmód eseteinek bejelentésére szolgálna, és főként a gyermekek védelmét szolgálná.

Amint azt a Bizottság bebizonyította, ki lehet dolgozni hatékony megközelítést annak 
érdekében, hogy szembenézzünk a túlzott munkahelyi alkoholfogyasztás problémájával,
főként akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a munkahely a hálózati jellegű információterjedés 
elsődleges helye. A munkáltató felelőssége is növelhető a párbeszéd elindításában és az 
alkoholproblémákkal küzdő alkalmazottaknak való segítségnyújtásban. Mindazonáltal 
megjegyzendő, hogy ez a probléma az alkalmazott magánéletéhez tartozik, amelyet 
mindenképpen tiszteletben kell tartani.

A Bizottság által létrehozott „Alkohol és Egészség Fórum” – melynek célja az információk 
összegyűjtése és olyan új rendelkezések megfontolása, amelyek az alkohollal való visszaélés  
jelenségének elszigetelése céljából meghozhatóak – megfelelő kezdeményezés. A nemzeti 
szinten összegyűjtött adatok megosztása révén  hatékony következtetésekre kell jutni. 

Valamennyi intézkedést a lehető leghatékonyabb és leginkább megtérülő módon kell 
megtenni, figyelembe véve azt, hogy az Európai Unión belüli intézkedéseknek hozzáadott 
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értéket kell tartalmazniuk és a nemzeti és helyi szinteken kidolgozott stratégiákat kell 
kiegészíteniük.
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