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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1087/2011, внесена от Malek Piotr, с полско гражданство, относно 
налагането на ограничение на силата на звука на рекламите по телевизията

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане да се започне процедура за приемане на 
законодателство, с което да се регулира нивото на звука на рекламите в ЕС. Той се 
оплаква, че в момента не съществуват такива закони и рекламите, които са с по-висока 
сила на звука от програмата преди или след тях, причиняват неудобство на 
потребителите и дори могат да бъдат опасни в някои ситуации. Вносителят на 
петицията отправя искане за законодателна инициатива в това отношение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Коментари на Комисията 

Възможното регулиране на нивото на звука на телевизионните реклами бе обсъдено в 
процеса на приемане на Директива 2007/65/ЕО1 в изменение на Директивата 
„Телевизия без граници“ (Директива 89/552/ЕИО)2. Но изменената директива, 
кодифицирана в Директива 2010/13/EС3 и преименувана на „Директива за 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:EN:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:EN:PDF
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аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ)“, не съдържа разпоредби относно този 
въпрос, тъй като бе счетено за по-уместно възможното му регулиране на национално 
равнище в съответствие с принципа на субсидиарност.

Например на 30 юни 2011 г. полският Съвет за национално излъчване издаде Регламент 
относно принципите на реклама и телевизионно пазаруване относно радио и 
телевизионните програми (т. 895 от Journal of Laws № 150), който предвижда, че 
„силата на звука на рекламите и телевизионното пазаруване не трябва да надвишава 
силата на звука на предходните програми“ (раздел 10.1) и обяснява свързаните с тях 
методи за измерване на звука в приложение към регламента.

В Обединеното кралство Кодексът за излъчване на реклами (BCAP Code) предвижда, че 
„рекламите не трябва да бъдат прекалено шумни или резки“ (раздел 4.7) и също така 
предвижда методи за измерване на звука. ASA— независимият регулатор на рекламите 
в Обединеното кралство, отговаря за прилагането на тази разпоредба и през февруари 
2010 г. подкрепи например жалба, според която редица реклами са с твърде висок звук 
и са в нарушение на Кодекса на BCAP1.

Накрая, независимо от регулирането на звука на телевизионните реклами, държавите 
членки могат да приемат по-строги правила и да предвидят по-строги времеви 
ограничения и/или да ограничат телевизионното пазаруване или рекламирането на 
специфични продукти или услуги на национално равнище в съответствие с член 4, 
параграф 1 от Директива 2010/13/EС, при условие че тези ограничения са съвместими 
със правото на ЕС.

Към днешна дата, по същите причини както през 2007 г., Комисията не предвижда да 
предложи изменение на ДАВМУ с цел регулиране на този въпрос.

                                               
1 Произнасяне на ASA относно ITV3 ООД, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


