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Csordás, par alkohola reklāmas aizliegšanu Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina pieņemt tiesību aktus, ar ko aizliegtu alkohola reklāmu 
Eiropas Savienībā. Viņš norāda, ka tabakas izstrādājumu reklāma Eiropas Savienībā tika 
aizliegta 2005. gadā, un aicina uzsākt tādus pašus pasākumus attiecībā uz alkoholu, ņemot 
vērā tā negatīvo ietekmi uz veselību un citiem drošības un sociālajiem aspektiem, proti, ceļu 
satiksmes negadījumiem, nabadzību, vardarbību ģimenē. 2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 4. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Komisija apzinās pārmērīgas alkohola lietošanas kaitīgo ietekmi, jo īpaši tādās neaizsargātās 
grupās kā bērni un jaunieši. Minētās grupas ir arī visvairāk pakļautas alkohola reklāmas (tostarp 
jaunajos plašsaziņas līdzekļos) negatīvajai ietekmei. Komisija atzīst, ka alkohola reklamēšana 
dažādos plašsaziņas līdzekļos būtiski ietekmē alkohola patēriņu.

Komisija neplāno ierosināt alkohola reklāmas aizliegumu Savienības mērogā. Jāievēro, ka 
Savienība var rīkoties tikai tās kompetences robežās, ko dalībvalstis tai piešķīrušas saskaņā ar 
Līgumiem. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta a) punktu 
Savienības kompetencē ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu 
darbības cilvēku veselības aizsardzības un uzlabošanas jomā. Saskaņā ar LESD 168. panta 
1. punktu Savienības rīcība papildina dalībvalstu politiku sabiedrības veselības jomā un saskaņā 
ar šā paša panta 7. punktu Savienības rīcība respektē dalībvalstu atbildību par savas veselības 
politikas noteikšanu.
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Daži alkohola reklamēšanas noteikumi ir paredzēti Audiovizuālo mediju pakalpojumu 
direktīvā1. Tajā ir noteikti ierobežojumi, kas jāievēro, sniedzot audiovizuālus 
komercpaziņojumus (televeikals, sponsorēšana, produktu izvietošana un reklāma televīzijā, 
pieprasījumvideo pakalpojumi un lietotāju veidoti video) par alkoholu. Piemēram, tajā ir 
noteikts, ka audiovizuālus komercpaziņojumus par alkoholiskajiem dzērieniem nevērš konkrēti 
uz nepilngadīgo auditoriju. Par direktīvas pilnīgas un efektīvas piemērošanas nodrošināšanu 
pirmām kārtām atbild dalībvalstis. 

Tomēr dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz valsts ierobežojumiem alkohola 
reklāmas jomā. Piemēram, valsts noteikumi, kas ierobežo alkohola reklāmu un kas, pirmkārt, 
attiecas uz visiem attiecīgajiem tirgotājiem, kuri darbojas valsts teritorijā, un, otrkārt, juridiski 
un faktiski vienādi ietekmē vietējo un citu dalībvalstu ražojumu tirdzniecību, nerada šķēršļus 
brīvai preču apritei saskaņā ar LESD 34. pantu. Vairākas dalībvalstis jau pilnīgi vai daļēji ir 
aizliegušas alkohola reklāmu. Visā ES ir spēkā dažādi valstu ierobežojumi un kontroles 
pasākumi, kā arī tiesību aktos noteiktas un pašregulējuma pieejas tirdzniecībai. Kā piemēru var 
minēt Īrijas 2018. gada Sabiedrības veselības (alkohola) likumu, kura mērķis ir novērst 
alkohola patēriņa negatīvo ietekmi, pamatojoties uz sabiedrības veselības apsvērumiem.

Tabakas kontroles politiskais konteksts, ieskaitot reklāmu un tirdzniecību, ir atšķirīgs. Valstu 
valdībām ir bijusi spēcīga politiskā griba rīkoties ES un starptautiskā līmenī, lai ierosinātu 
stingru tabakas kontroles procesu. Saistībā ar Pamatkonvenciju par tabakas kontroli (FCTC) 
Eiropas Savienība ir aktīvi izstrādājusi un turpina izstrādāt stingrus noteikumus un vadlīnijas, 
lai aizsargātu iedzīvotājus no tabakas lietošanas kaitīgās ietekmes. Pastāv arī plaša vienprātība, 
ka tabakas izstrādājumu patēriņš galu galā būtu jāizbeidz. Šādas vienprātības attiecībā uz 
alkohola patēriņu pašlaik nav. 

Secinājumi

Komisija saskaņā ar kompetenci, kas Savienībai piešķirta sabiedrības veselības jomā atbilstoši 
LESD 168. pantam, un ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, turpinās 
atbalstīt dalībvalstu preventīvo politiku, lai mazinātu alkohola patēriņu, novērstu pārmērīgu 
alkohola lietošanu un tās radīto kaitējumu.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1808 (2018. gada 14. novembris), ar ko, ņemot vērā 
mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva), OV L 303, 28.11.2018., 69.–92. lpp.


