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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1087/2011 af Malek Piotr, polsk statsborger, om indførelse af en 
lydstyrkegrænse for tv-reklamer

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at der fremsættes et lovforslag, der skal regulere lydniveauet for 
reklamer/annoncer i EU. Han klager over, at der på nuværende tidspunkt ikke findes en sådan 
lovgivning, og at reklamerne rent faktisk er mere støjende end programmet før og efter dem, 
hvilket er generende for seerne og i nogle situationer sågar kan være farligt. Andrageren 
anmoder om et lovgivningsinitiativ på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Kommissionens bemærkninger 

En eventuel regulering af den lydstyrke, hvormed tv-reklamer må afspilles, blev drøftet under 
processen til vedtagelse af direktiv 2007/65/EF1 om ændring af direktivet om fjernsyn uden 
grænser (direktiv 89/552/EØF)2. Det ændrede direktiv, der er kodificeret under direktiv 
2010/13/EU3 og omdøbt til "direktivet om audiovisuelle medietjenester", indeholder ikke 
bestemmelser om dette spørgsmål, som blev betragtet som mere relevant for eventuel 

                                               
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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regulering på nationalt plan i tråd med subsidiaritetsprincippet. 

F.eks. offentliggjorde det nationale tv- og radioråd i Polen forskrifter den 30. juni 2011 om 
principperne for reklamering og teleshopping i radio- og tv-programmer (punkt 895 i 
lovtidende nr. 150), hvori det er fastsat, at lydstyrken for reklamer og teleshopping ikke må 
overstige lydstyrken for de foregående programmer (§ 10, stk. 1), og hvori de dermed 
forbundne målemetoder er beskrevet i et tillæg til forordningen. 

I Det Forenede Kongerige er det fastsat i Code of Broadcast Advertising, at reklamer ikke må 
være overdrevet larmende eller skingrende (§ 4, stk. 7), og der er endvidere fastsat 
bestemmelser om målemetoder. ASA, Det Forenede Kongeriges uafhængige 
reguleringsmyndighed for reklamer, er ansvarlig for at håndhæve denne bestemmelse og gav i 
februar 2010 fuldt ud medhold til en klage over, at lydstyrken i en række reklamer var for høj 
og i strid med bestemmelserne i Code of Broadcast Advertising1.

Endelig og uafhængigt af reguleringen af den lydstyrke, hvormed tv-reklamer må afspilles, 
kan medlemsstaterne vedtage strengere regler for tidsbegrænsninger og og/eller begrænse 
teleshopping eller reklamering for specifikke produkter eller tjenester på nationalt plan i 
henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, forudsat at disse begrænsninger er i 
overensstemmelse med EU-retten.

Indtil nu og af samme årsager som i 2007 har Kommissionen ingen planer om at foreslå en 
ændring af Code of Broadcast Advertising med henblik på regulering af dette spørgsmål."  

                                               
1 ASA's udbud i forbindelse med ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx.


