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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0021/2020 от Габор Чордаш, с унгарско гражданство, 
относно забрана за рекламиране на алкохол в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за приемането на законодателство, което да 
забранява рекламирането на алкохол в ЕС. Той отбелязва, че рекламирането на 
тютюневи изделия е било забранено в ЕС през 2005 г., и иска да се предприемат същите 
стъпки за алкохола, като се има предвид отрицателното му влияние върху здравето, 
безопасността и други социални аспекти, а имено пътни инциденти, бедност, домашно 
насилие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юни 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Комисията е запозната с вредното въздействие на злоупотребата с алкохол, по-специално 
върху уязвими групи като децата и младите хора. Тези групи са също така най-податливи 
на отрицателните последици от рекламата на алкохол, включително в новите медии. 
Комисията признава, че рекламата на алкохол чрез различни медии оказва значително 
въздействие върху консумацията на алкохол.

Комисията не възнамерява да предлага забрана на рекламирането на алкохол в целия 
Съюз. Следва да се отбележи, че Съюзът може да действа единствено в границите на 
компетентност, която държавите членки са му предоставили с Договорите. Съгласно 
член 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Съюзът разполага 
с компетентност да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на 
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действията на държавите членки за опазване и подобряване на човешкото здраве. 
Съгласно член 168, параграф 1 от ДФЕС действията на Съюза допълват националните 
политики в областта на общественото здраве, а съгласно параграф 7 от същия член 
действията на Съюза трябва да са съобразени изцяло с отговорностите на държавите 
членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика.

Някои правила за рекламата на алкохол са установени в Директивата за аудиовизуалните 
медийни услуги1. Тя определя ограничения, на които трябва да отговарят 
аудиовизуалните търговски съобщения (телевизионно пазаруване, спонсорство, 
позициониране на продукти и рекламите по телевизията, услугите за видео по заявка и 
генерирани от потребители видеоклипове) за алкохола. Например в нея се посочва, че 
аудиовизуалните търговски съобщения за алкохолни напитки не трябва да бъдат 
насочени специално към непълнолетни лица. Отговорност на държавите членки е да 
гарантират пълното и ефективно прилагане на директивата. 

Въпреки това държавите членки разполагат с широка свобода на преценка по отношение 
на националните ограничения на рекламата на алкохол. Например националните 
разпоредби, ограничаващи рекламата на алкохол се прилагат от една страна за всички 
съответни търговци, които извършват дейност в рамките на националната територия, а 
от друга засягат по един и същ начин от правна и фактическа гледна точка търговията с 
националните продукти и с продуктите от други държави членки, съгласно член 34 от 
ДФЕС. Няколко държави членки вече са забранили изцяло или частично рекламата на 
алкохол. Съществуват различни национални ограничения и контрол в целия ЕС и 
съчетания от нормативни подходи и подходи на саморегулиране по отношение на 
предлагането на пазара. Така например законът за алкохола и общественото здраве от 
2018 г. в Ирландия има за цел да ограничи отрицателното въздействие на употребата на 
алкохол върху общественото здраве.

Политическият контекст на контрола върху тютюна обаче е различен, включително по 
отношение на рекламата и маркетинга. За задействането на процеса на строг контрол 
върху тютюнопушенето имаше силна политическа воля от страна на националните 
правителства за действия на равнището на ЕС, както и на международно равнище. В 
контекста на Рамковата конвенция за контрол на тютюна Европейският съюз участва и 
продължава да участва в разработването на строги правила и насоки за прилагане с цел 
защита на населението от вредните последици от употребата на тютюн. Налице е и 
широк консенсус, че в крайна сметка употребата на тютюневи изделия следва да спре. 
Подобен консенсус по отношение на употребата на алкохол засега липсва. 

Заключение

В съответствие с компетентността, предоставена на Съюза в областта на общественото 
здраве съгласно член 168 от ДФЕС, и при зачитане на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, Комисията ще продължи да подкрепя политиките на държавите 
членки за превенция с цел намаляване на употребата на алкохол, предотвратяване на 

1 Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на 
Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 
административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни 
услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия(ОВ 
L 303, 28.11.2018 г., стр. 69–92).
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злоупотребата с него и ограничаване на причиняваните от злоупотребата с алкохол 
вреди.


