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26. artikulua.– Edari alkoholdunen publizitatea.
Edari alkoholdunen publizitateak muga hauek bete beharko ditu:
1.– Publizitate hori ezingo da berariaz adingabeei eta haurdunei zuzenduta egon,
eta bertan ezin izango dira adingabeak edo haurdunak edari alkoholdunak
kontsumitzen agertu.
2.– Debekatuta egongo da edari alkoholdunen publizitatean adingabeen irudia eta
ahotsa erabiltzea; gainera, adingabeak ezingo dira horrelako publizitatean
protagonista izan, ezta agertu ere.
3.– Ezingo dira elkarrekin erlazionatu edari alkoholdunak kontsumitzea eta
errendimendu fisikoa hobetzea, ibilgailuak gidatzea edo armak erabiltzea. Era
berean, kontsumo horrek gizartean edo sexuaren arloan arrakasta dakarren
itxurarik ere ezingo da eman, edo sendatzeko, bizkortzeko edo lasaitzeko gaitasuna
duela adierazi; arazoak konpontzeko bide bat denik ere ezingo da adierazi.
Kontsumo hori ezingo da lotu hezkuntzako, osasunaren arloko edo kiroleko
jarduerekin.
4.– Ezingo da edari alkoholdunak neurririk gabe kontsumitzea bultzatu, ezta ere
ez edatea edo edanda ez egotea gauza txarra balitz bezala agertu. Bestalde, edari
batzuek duten alkohol-kantitate handia ezin izango da nabarmendu ezaugarri
positiboa bailitzan.
5.– Marka edo merkataritzako izenen erreprodukzio grafikoak egin ahal izateko,
behar bezala erregistratuta egon beharko dute marka eta izen horiek, eta kasu
guztietan garbi asko erakutsi beharko da zenbat alkohol duen kasuan kasuko
edariak.
27. artikulua.– Edari alkoholdunak sustatzea.
1.– Azoketan, erakusketetan edo antzeko jardueretan 20 gradu baino gehiagoko
edari alkoholdunak sustatzen badira, gainerako guneetatik bereizitako tokietan egin
beharko da eta debekatuko da helduekin ez doazen adingabeak sartzea. Sarreran,
debeku hori jasotzen duen kartela jarriko da.
2.– Edari alkoholdunen gehiegizko kontsumoa eragin dezaketen sustapenak
debekatuta egongo dira; batez ere, edari alkoholdunak bertan kontsumitzeko
saltzen diren establezimenduen barruan egindako eskaintzak, sariak, zozketak,
konkurtsoak edo prezio-murrizketak.
3.– Adingabeen arteko edari alkoholdunen sustapena debekatuta egongo da,
edozein bitarteko erabilita: kartelak, prospektuak, gonbidapenak banatuta, edota
edari alkoholdunak, horien markak, enpresa banatzaileak edo horiek kontsumitzen
diren establezimenduak aipatzen dituzten objektuak banatuta.

28. artikulua.– Edari alkoholdunen publizitatea egitea barruan eta
kanpoan.
1.– Debekatuta egongo da 20 gradu baino gehiagoko edari alkoholdunen kanpoko
publizitatea egitea. Kanpoko publizitatetzat hartuko da erabilera orokorrekoak diren
guneetatik nahiz leku irekietatik pasatzen diren edo gune horietan dauden
pertsonen arreta erakartzeko gai den publizitatea, irudiaren, soinuaren edo beste
edozein bitarteko bidez.
Gainera, debekatuta egongo da edari alkoholdunen kanpoko publizitatea Haur
Hezkuntzako eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen sarrerako atetik 100
metro linealetik behera dagoen distantzia batera kokatutako euskarrietan.
Ez dituzte debeku horiek izango legez baimendutako produkzio- edo salmentaguneetako seinale edo adierazleek; dena den, horiek ere 26. artikuluan aipatzen
diren mugak izango dituzte.
2.– Debekatuta egongo da edari alkoholdunen publizitatea jartzea leku publiko
hauetan:
a) Batez ere 18 urtez beherako pertsonentzat diren lokaletan.
b) Osasun-zentroetan, zentro sozialetan, zentro soziosanitarioetan, ikastetxeetan
eta horietarako sarbideetan.
c) Zinema-aretoetan eta ikuskizunak ospatzen diren aretoetan.
d) Garraio publikoen barruko aldean, geltokietan eta portu zein aireportuetan
jendea egoteko egokitutako lekuetan.
e) Administrazio publikoetako bulegoetan.
3.– Debekatuta egongo da 20 gradu baino gehiagoko edari alkoholdunen
publizitatea jartzea kirol-zentro eta -instalazioetan.
4.– Debekatuta egongo da edari alkoholdunen publizitatea egitea postontzietan
orriak sartuta, posta bidez bidalita, telefonoz deituta, modu telematikoan igorrita
eta, oro har, bizilekura bidalitako mezuen bidez, salbu eta 18 urte baino gehiagoko
pertsonen izenean bidaltzen badira, edo publizitate-euskarrian doan edukiaren %
30 baino gutxiago badira.
29. artikulua.– Edari alkoholdunen publizitatea hedabideetan.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoan paperean, modu elektronikoan edo digitalean
editatzen diren egunkari, aldizkari eta gainerako argitalpenek zein era guztietako
komunikabideek –entzutekoak, ikustekoak edo ikus-entzunezkoak– muga hauek
izango dituzte:
a) Debekatuta egongo da horietan edari alkoholdunen publizitatea egitea, 18
urtez beherakoei zuzendutakoak baldin badira.
b) Gainerako kasuetan, debekatuta egongo da edari alkoholdunen publizitatea
jartzea lehenengo orrialdean, kirolei buruzko orrialdeetan, 18 urtez beherakoei
zuzendutako tarteetan eta denbora pasatzekoak dituzten tarteetan.

2.– Euskadin kokatutako eta bertan egindako telebista-programetan, aurkezleak
edo elkarrizketatuak ezingo dira alboan edari alkoholdunak dituztela agertu, ez eta
produktu horien markak, izen komertzialak, logotipoak zein produktu horiek
identifikatzeko edo gogora ekartzeko balio duten bestelako zeinuak, bistan direla
ere.
3.– Debekatuta egongo da Euskadin kokatutako irratiek edari alkoholdunen
publizitatea egitea 08:00etatik 22:00ak bitartean.
4.– Debekatuta egongo da Euskadin kokatutako telebistek edari alkoholdunen
publizitatea egitea 08:00etatik 22:00ak bitartean, baita produktuaren kokapenaren
bidez eginiko publizitatea ere.
Produktuaren kokapenaren bidezko publizitatea da ikus-entzunezko hedabideetan
batez ere erabiltzen den teknika bat, produktu, marka edo mezua programa baten
barruan txertatzean datzana.
30. artikulua.– Edari alkoholdunen beste publizitate mota batzuk.
1.– Debekatuta egongo da dena delako markak, gauzakiak edo produktuak, duen
izenagatik, erabilitako hitzengatik, grafismoagatik, aurkezteko moduagatik edo
beste arrazoiren batengatik, zeharka edo erdi ezkutuan edari alkoholdunen
publizitatea egitea.
2.– Debekatuta egongo da edari alkoholdunen publizitatea egitea hezkuntzako
edo gizarteko ekitaldietan edo haiek babestekoetan; debeku bera egongo da
lehiaketen, zozketen eta kontsumoa eragiteko antzeko beste jardueren bidez
egindako sustapenetan ere.
3.– Debekatuta egongo da kirol- edo kultura-ekitaldietan eta haiek babestekoetan
20 gradu baino gehiagoko edari alkoholdunen publizitatea egitea.
Nolanahi ere, debekatuta egongo da nagusiki adingabeei zuzendutako kirol- eta
kultura-ekitaldietan eta haiek babestekoetan edari alkoholdunen publizitatea egitea

