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1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită să se adopte acte legislative care să interzică publicitatea pentru alcool în 
UE. El subliniază că publicitatea pentru produsele din tutun a fost interzisă în UE în 2005 și 
solicită să se adopte aceleași măsuri în privința alcoolului, având în vedere efectele sale 
negative asupra sănătății și alte aspecte de siguranță și sociale, și anume accidentele rutiere, 
sărăcia, violența domestică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Comisia este conștientă de impactul dăunător al abuzului de alcool, în special în cazul 
grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii și tinerii. Aceste grupuri sunt, de asemenea, cele mai 
predispuse la efectele negative ale publicității la alcool, inclusiv în contextul noilor mijloace de 
informare în masă. Comisia recunoaște că publicitatea pentru alcool din diverse canale media 
are un impact semnificativ asupra consumului de alcool.

Comisia nu intenționează să propună o interdicție la nivelul Uniunii a publicității pentru alcool. 
Trebuie remarcat faptul că Uniunea poate acționa numai în limitele competențelor pe care 
statele membre le-au conferit în tratate. În conformitate cu articolul 6 litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni 
de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre în vederea protejării și 
îmbunătățirii sănătății umane. În conformitate cu articolul 168 alineatul (1) din TFUE, acțiunea 



PE658.943v01-00 2/2 CM\1215579RO.docx

RO

Uniunii completează politicile naționale în domeniul sănătății publice și, în conformitate cu 
alineatul (7) al articolului respectiv, acțiunile Uniunii trebuie să respecte responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate.

Anumite norme privind publicitatea pentru alcool sunt prevăzute în Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale (DSMAV)1. Aceasta stabilește restricții pe care trebuie să le respecte 
comunicările comerciale audiovizuale (teleshopping, sponsorizare, poziționarea de produse și 
publicitatea televizată, video la cerere și în materialele video generate de utilizatori) în legătură 
cu alcoolul. De exemplu, aceasta stabilește că publicitatea comercială audiovizuală privind 
băuturile alcoolice nu trebuie să se adreseze în mod specific minorilor. Statele membre au 
responsabilitatea principală de a asigura aplicarea deplină și eficace a directivei. 

Cu toate acestea, statele membre dispun de o marjă largă de apreciere în ceea ce privește 
restricțiile naționale privind publicitatea la alcool. De exemplu, dispozițiile naționale care 
limitează publicitatea la alcool care se aplică în primul rând tuturor operatorilor relevanți care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul național și, în al doilea rând, afectează în același mod, în 
drept și în fapt, comercializarea produselor naționale și ale celor din alte state membre nu sunt 
susceptibile să constituie un obstacol în calea liberei circulații a mărfurilor în temeiul 
articolului 34 TFUE. Mai multe state membre au interzis deja, total sau parțial, publicitatea la 
alcool. Există o varietate de restricții și controale naționale în întreaga UE, precum și combinații 
de abordări legale și de autoreglementare în materie de marketing. Un exemplu în acest sens 
este Public Health Alcohol Act 2018 din Irlanda, care urmărește să abordeze efectele negative 
ale consumului din motive de sănătate publică.

Cu toate acestea, contextul politic al controlului tutunului, inclusiv publicitatea și marketingul, 
este diferit. Pentru a iniția procesul de control ferm al tutunului, a existat o voință politică 
puternică a guvernelor naționale de a acționa la nivelul UE și la nivel internațional. În contextul 
Convenției-cadru pentru controlul tutunului (CCCT), Uniunea Europeană a fost și este activă 
în elaborarea de norme și orientări stricte pentru punerea în aplicare în vederea protejării 
populației sale împotriva efectelor dăunătoare ale consumului de tutun. Există, de asemenea, 
un consens larg cu privire la faptul că, în cele din urmă, consumul de produse din tutun ar trebui 
oprit. Un astfel de consens privind consumul de alcool lipsește în prezent. 

Concluzie

Comisia, în conformitate cu competențele atribuite Uniunii în domeniul sănătății publice, astfel 
cum se prevede la articolul 168 din TFUE și cu respectarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, va continua să sprijine politicile statelor membre în materie de prevenire a 
consumului de alcool, pentru a preveni abuzul de alcool și a combate prejudiciul cauzat.

1 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței, JO L 303, 28.11.2018, pp. 69-92.


