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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind strategia Uniunii Europene de sprijinire a statelor membre în vederea reducerii 
efectelor nocive ale consumului de alcool 
(2007/2005(INI))

Parlamentul European

– având în vedere articolul 152 din Tratatul CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind strategia UE de sprijinire a statelor 
membre în vederea reducerii efectelor nocive ale consumului de alcool 
(COM(2006)0625),

– având în vedere Recomandarea 2001/458/CE a Consiliului din 5 iunie 2001 privind 
consumul de alcool în rândul tinerilor, în special în rândul copiilor şi adolescenţilor1,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 5 iunie 2001 privind strategia Comunităţii de 
a reduce efectele nocive ale consumului de alcool2,

– având în vedere Recomandarea Consiliului 2004/345/CE din 6 aprilie 2004 privind
punerea în aplicare a normelor în domeniul siguranţei rutiere3,

– având în vedere Declaraţia OMS de la Stockholm din 2001, privind tinerii şi alcoolul,

– având în vedere diverse hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie (cauza Franzen (C-
189/95), cauza Heinonen (C-394/97), cauza Gourmet (C-405/98), Catalonia (C-190 şi C-
179/90), Loi Evin (C-262/02 şi C-429/02),

– având în vedere Rezoluţia OMS din 25 mai 2005 privind problemele de sănătate publică 
generate de consumul de alcool (WHA 58.26),

– având în vedere obiectivul 12 al programului Sănătate 21 din 1999 şi Planul de Acţiune 
privind Consumul de Alcool 2000-2005 al Regiunii Europene a OMS,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007), 

A. întrucât problema consumului excesiv de alcool este evidentă la nivel european, fiind 
cauza unui procent mare de boli şi decese, în special în rândul persoanelor tinere, şi 
întrucât necesitatea de promovare a unui consum responsabil de alcool este, în ziua de 
astăzi, o prioritate pentru toate statele membre,

B. întrucât consumul excesiv de alcool este un factor determinant al sănătăţii pentru că 
produce dependenţă şi întrucât articolul 152 din tratat menţionează competenţa şi 

  
1 JO L 161, 16.6.2001, p. 38.
2 JO C 175, 20.6.2001, p. 1.
3 JO L 111, 17.4.2004, p. 75:
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responsabilitatea Uniunii Europene în abordarea problemelor privind sănătatea publică,
completând politicile naţionale în acest domeniu,

C. întrucât Uniunea Europeană poate lua măsuri în strânsă colaborare cu statele membre, în 
scopul prevenirii riscurilor asupra sănătăţii generate de consumul de alcool, precum şi a 
tuturor efectelor secundare nocive ale consumului excesiv de alcool, cum ar fi sindromul 
fetal, bolile hepatice, cancerul, hipertensiunea arterială, infarctul miocardic, 
comportamentele agresive, în special în cadrul familiei, accidentele rutiere, accidentele la 
locul de muncă şi violenţa, 

D. întrucât Curtea Europeană de Justiţie a confirmat în mod repetat faptul conform căruia 
combaterea efectelor negative ale consumului de alcool reprezintă un obiectiv important şi 
pertinent pentru sănătatea publică,

E. întrucât obiceiurile şi tradiţiile privind consumul de alcool variază în mod considerabil 
între diferitele părţi ale Uniunii Europene, lucru ce ar trebui luat în considerare în 
momentul formulării unei abordări europene a problemele legate de consumul de alcool; 
întrucât o politică în materie de alcool unică şi uniformă pentru toate statele membre nu ar 
fi posibilă, fiecare stat membru trebuind să examineze natura efectelor dăunătoare ale 
consumului de alcool şi să furnizeze răspunsuri adecvate adaptate situaţiilor nocive locale,

F. întrucât este necesar să fie definite şi promovate obiceiuri responsabile în ceea ce priveşte 
consumul de alcool, prin campanii adresate publicului european, şi se impune luarea unor 
măsuri energice de prevenire a abuzului de alcool, în special în cazul conducătorilor auto
şi al muncitorilor, precum şi descurajarea consumului de alcool de către minori şi femeile 
însărcinate;

1. salută abordarea Comisiei din Comunicarea privind abuzul de alcool şi consecinţele sale 
nocive asupra sănătăţii; solicită, totodată, Comisiei să prezinte măsuri mai concrete, care 
să vizeze grupurile cele mai vulnerabile, cum ar fi tinerii şi femeile însărcinate, şi 
categoriile cele mai sensibile, cum ar fi conducătorii auto şi muncitorii;

2. admite faptul conform căruia consumul moderat de alcool nu trebuie criticat, acest aspect 
putând fi considerat parte a patrimoniului cultural şi stilului de viaţă european; de 
asemenea, recunoaşte faptul conform căruia consumul moderat de alcool, adică 10 grame 
pe zi conform Planului de Acţiune privind consumul de alcool 2000-2005 (PAEA) al 
Biroului regional european al OMS, ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare şi a 
ischemiei la persoanele între două vârste şi faptul conform căruia calitatea vieţii este 
corelată şi cu obiceiurile responsabile în ceea ce priveşte consumul de alcool; recunoaşte 
faptul conform căruia consumatorii moderaţi constituie majoritatea consumatorilor de 
alcool şi că abuzul şi consumul exagerat reprezintă un tipar comportamental minor;

3. recunoaşte că intervenţiile bazate pe rezultate şi evaluări ştiinţifice corecte s-au dovedit a 
fi eficiente din punct de vedere financiar; prin urmare, invită statele membre şi toate 
părţile interesate să mărească resursele alocate campaniilor şi programelor de informare şi 
prevenire;

4. subliniază că cele mai urgente probleme privind consumul excesiv de alcool sunt legate de 
efectele alcoolului asupra tinerilor, care sunt mai vulnerabili la suferinţele psihice şi 
emoţionale, precum şi la efectele sociale negative generate de consumul propriu de alcool 
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sau de acela al altor persoane;

5. este preocupat de creşterea consumului de alcool în rândul tinerilor şi ia act de tendinţa
îngrijorătoare de scădere a vârstei de la care tinerii încep să consume de alcool, asociată 
cu obiceiuri periculoase, cum este consumul până la instalarea stării de beţie, consumul 
amestecat de alcool şi droguri şi consumul de alcool la volan;

6. în vederea unei mai bune abordări a riscurilor asociate consumului excesiv de alcool în 
rândul tinerilor, solicită Comisiei şi Statelor membre adoptarea următoarelor măsuri:

(i) lansarea unor campanii de sensibilizare privind riscurile legate de consumul excesiv de 
alcool, în special prin programe educaţionale şcolare destinate copiilor şi adolescenţilor,
precum şi, în mod specific, părinţilor acestora, cu scopul de a-i pregăti să discute despre 
problemele legate de consumul de alcool în cadrul familiei,

(ii) limitarea disponibilităţii şi a accesului la băuturi alcoolice pentru tineri, de exemplu 
prin punerea strictă în aplicare a legislaţiei existente, care interzice vânzarea de alcool 
tinerilor, prin intensificarea controalelor la comercianţi şi distribuitori, în special la 
magazinele universale şi la comercianţii cu amănuntul, şi prin impunerea identificării 
electronice pentru vânzarea băuturilor alcoolice la automate, aşa cum există deja în cazul 
vânzării ţigărilor,

(iii) implicarea comercianţilor cu amănuntul şi a sectorului de alimentaţie publică în 
procesul de identificare şi aplicare a unor măsuri concrete, în scopul prevenirii vânzării şi 
servirii băuturilor alcoolice şi a răcoritoarelor alcoolizate la tineri,

(iv) concentrarea, în mod special, asupra unor băuturi precum „alcopops” (băuturi 
răcoritoare alcoolizate), destinate în special tinerilor, astfel ca natura lor alcoolică să 
poată fi identificată clar de către consumatori, iar vânzarea lor către tineri interzisă; să 
instituie, de asemenea, impozite mai mari pentru astfel de băuturi,

(v) adoptarea unui cadru juridic comun, care să specifice vârsta minimă pentru vânzarea
de băuturi alcoolice la tineri, aplicat la nivel naţional,

(vi) adoptarea la nivel european a unei alcolemii maxime de 0‰ pentru noii conducătorii 
auto, aşa cum a propus deja Parlamentul în Rezoluţia sa din 18 ianuarie 2007 privind 
Programul european de acţiune pentru siguranţa rutieră1,

(vii) asigurarea mai multor posibilităţi de a cunoaşte şi verifica proporţia de alcool din 
sânge, inclusiv printr-un calcul efectuat de unul singur, cu ajutorul internetului, şi mărirea 
numărului de analizoare alcoolscopice disponibile, în special în discoteci, alte localuri, 
stadioane, pe autostrăzi şi drumuri în general, mai ales în timpul nopţii,

(viii) adoptarea măsurilor necesare pentru sporirea la maxim a controalelor în ceea ce 
priveşte conducerea sub influenţa alcoolului, prin promovarea la nivel european a unor 
norme minime cu privire la frecvenţa controalelor,

(ix) înăsprirea sancţiunilor pentru conducerea sub influenţa alcoolului, prin suspendarea 

  
1 Texte Adoptate, P6_TA(2007)0009.
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pe o perioadă îndelungată a permisului de conducere şi prin confiscarea temporară a 
autovehiculului,

(x) încurajarea statelor membre să asigure disponibilitatea mijloacelor publice alternative 
de transport pentru conducătorii auto care au consumat alcool,

(xi) promovarea „programelor de şoferi de serviciu” („cine conduce nu bea”) prin 
mijloace educaţionale,

(xii) crearea unui premiu european pentru cea mai bună campanie împotriva consumului 
excesiv de alcool destinată şcolilor şi tinerilor,

(xiii) intensificarea schimbului de bune practici de control privind conducerea sub 
influenţa alcoolului în rândul tinerilor, între autorităţile naţionale de poliţie, 

(xiv) promovarea iniţiativelor menite să garanteze asistenţa psihologică pentru minorii 
spitalizaţi cu intoxicaţie acută cu alcool;

7. consideră că ar trebui soluţionată urgent problema reclamelor la alcool ce vizează tinerii, ;

8. solicită Comisiei introducerea, la nivel european, a unor norme comune cu privire la 
intervalele orare de difuzare a reclamelor comerciale la băuturi alcoolice;

9. subliniază necesitatea reglementării sponsorizării de către unele mărci de băuturi alcoolice 
a evenimentelor sportive şi culturale care se adresează tinerilor sau unui public în 
majoritate tânăr, 

10. solicită Comisiei promovarea iniţiativelor destinate schimburilor de bune practici 
medicale, precum şi a campaniilor de informare care au scopul de a spori conştientizarea 
riscurilor privind consumul excesiv de alcool;

11. solicită, în acelaşi timp, Comisiei să promoveze răspândirea unor instrumente cum ar fi 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification test) (Testul de identificare a tulburărilor de 
sănătate cauzate de consumul de alcool), dezvoltat de către Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, care permite identificarea rapidă a persoanelor care prezintă riscuri, chiar înainte 
ca aceştia să recunoască faptul că au probleme cu alcoolul; recunoaşte că discuţiile 
neoficiale purtate de timpuriu între medicii generalişti şi pacienţi reprezintă unul dintre 
cele mai eficiente instrumente de informare a pacienţilor asupra riscurilor provocate de 
abuzul de alcool şi de promovare a schimbărilor de comportament necesare în rândul 
consumatorilor de alcool în exces;

12. consideră că femeile trebuie să fie mai bine informate asupra riscurilor consumului de 
alcool în timpul sarcinii şi în special cu privire la sindromul alcoolismului fetal, pentru a 
evita ca nou-născuţii să fie afectaţi de această boală; sugerează, de asemenea, ca clinicile
prenatale să fie instruite să identifice cât mai de timpuriu cazurile potenţiale de consum
nociv de alcool şi să convingă aceste femei să renunţe complet la alcool pe perioada 
sarcinii;

13. consideră că statele membre şi Comisia trebuie să ia măsurile necesare pentru a aborda
efectele sociale nocive ale consumului de alcool, cum ar fi violenţa în familie; solicită o 
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asistenţă socială sporită pentru familiile care suferă din cauza consumului excesiv de 
alcool; solicită o asistenţă socială specială pentru copiii care trăiesc în familii cu probleme 
cauzate de consumul de alcool; propune înfiinţarea unui număr telefonic de urgenţă în 
vederea denunţării abuzurilor datorate consumului excesiv de alcool în familie;

14. din perspectiva legislaţiei muncii la nivelul Uniunii Europene şi al statelor membre, 
consideră important ca problemele legate de consumul de alcool la locul de muncă să fie 
soluţionate încurajând persoanelor implicate să caute sprijin, dar aminteşte că intimitatea
şi drepturile persoanei trebuie respectate întotdeauna pe deplin; îndeamnă angajatorii să 
acorde o atenţie deosebită aspectelor legate de consumul de alcool la locul de muncă, prin 
desfăşurarea unor programe preventive de sensibilizare şi acordând asistenţă angajaţilor 
cu probleme legate de consumul de alcool, dat fiind că consumul de alcool la locul de 
muncă ar trebui interzis cu desăvârşire;

15. este convins că reducerea numărului de accidente rutiere şi pericolul provocat de 
consumul de alcool (17 000 decese anual) reprezintă o prioritate pentru Uniunea 
Europeană; în vederea soluţionării riscurilor provocate de consumul excesiv de alcool la 
volan, solicită Comisiei şi statelor membre adoptarea următoarelor măsuri:

(i) sporirea considerabilă a controalelor privind conţinutul de alcool din sânge prin 
stabilirea la nivel european a unor norme minime în ceea ce priveşte frecvenţa 
controalelor şi locurile în care controalele trebuie intensificate (autostrăzi, străzi, localuri, 
discoteci, în special în timpul nopţii),

(ii) promovarea de sancţiuni drastice pentru conducerea sub influenţa alcoolului, prin 
suspendarea permisului de conducere pe o perioadă îndelungată,

(iii) stabilirea unui nivel maxim de alcool în sânge de 0,5 g/l pentru conducătorii
mijloacelor de transport care necesită permis de conducere de categoria A şi B şi 0,2 g/l 
pentru cei care conduc mijloace de transport care necesită un permis de conducere de 
categorie superioară, precum şi pentru toţi şoferii profesionişti;

16. subliniază că ar trebui promovate toate măsurile eficiente în vederea prevenirii
consumului de alcool la volan; încurajează dezvoltarea sistemelor alcoolstop şi a altor
instrumente care împiedică persoanele care au consumat alcool, în special şoferii 
profesionişti, să conducă.

17. invită Comisia să lanseze sau să sprijine campaniile de informare privind impactul negativ 
al consumului excesiv de alcool asupra sănătăţii fizice şi mentale, precum şi asupra 
bunăstării sociale;

18. insistă ca statele membre să abordeze problema comercializării ilegale şi pe piaţa neagră a 
alcoolului, să controleze calitatea alcoolului comercializat şi să intensifice controalele în 
ceea ce priveşte produsele alcoolice casnice (cum ar fi produsele distilate) care pot fi 
letale pentru om;

19. invită toate părţile interesate să promoveze, în cadrul Health and Alcohol Forum (Forumul 
privind sănătatea şi alcoolul) propus de către Comisie, desfăşurarea unor acţiuni şi 
programe concrete de combatere a efectelor nocive ale consumului de alcool, dat fiind că 
obiectivul principal al Forumului ar fi schimbul de bune practici, asumarea 
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angajamentului de iniţiere a anumitor acţiuni, garantarea unei evaluări corecte a acestora
şi verificarea aplicării lor eficiente; 

20. aminteşte faptul că inscripţionarea indicaţiilor medicale pe băuturile alcoolice este 
interzisă, iar indicaţiile referitoare la valorile nutriţionale sunt permise doar în cazuri 
excepţionale, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1924/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind indicaţiile nutriţionale şi de 
sănătate inscripţionate pe produsele alimentare1,

21. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

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. 

  
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.
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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 
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.
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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 
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 
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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 
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.


