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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1087/2011, του Malek Piotr, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επιβολή ορίου έντασης στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ηχοστάθμης των διαφημίσεων 
στην ΕΕ. Ισχυρίζεται ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία και οι 
διαφημίσεις μεγαλύτερης έντασης από τις εκπομπές των οποίων προηγούνται ή έπονται 
προκαλούν ενοχλήσεις στους πελάτες και ενδέχεται να είναι ακόμα και επικίνδυνες σε 
ορισμένες περιπτώσεις. Ο αναφέρων ζητεί εν προκειμένω την ανάληψη νομοθετικής 
πρωτοβουλίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η πιθανή θέσπιση κανονισμού για την ένταση ήχου των τηλεοπτικών διαφημίσεων 
συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης της οδηγίας 2007/65/ΕΚ1 για την 
τροποποίηση της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» (οδηγία 89/552/ΕΟΚ)2. Ωστόσο, η 
τροποποιημένη οδηγία, η οποία κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2010/13/ΕΕ3 και 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:EL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:EL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:EL:PDF
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μετονομάστηκε σε «οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ)», δεν 
περιέχει διατάξεις σχετικά με το εν λόγω θέμα, για το οποίο θεωρήθηκε καταλληλότερη η 
πιθανή θέσπιση κανονισμού σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Για παράδειγμα, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Πολωνίας εξέδωσε κανονισμό 
στις 30 Ιουνίου του 2011 σχετικά με τις αρχές της διαφήμισης και της τηλεαγοράς σε 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές (σημείο 895 της Εφημερίδας της Νομοθεσίας αριθ. 
150), ο οποίος προβλέπει ότι «η ηχητική ένταση των διαφημίσεων και των τηλεαγορών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την ηχητική ένταση των προηγούμενων εκπομπών» (άρθρο10.1) και ο 
οποίος προσδιορίζει τις σχετικές μεθόδους μέτρησης σε ένα προσάρτημα του κανονισμού.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κώδικας μετάδοσης διαφημίσεων (κώδικας BCAP) προβλέπει ότι 
«οι διαφημίσεις δεν πρέπει να είναι υπερβολικά θορυβώδεις ή να έχουν υψηλή ένταση (άρθρο 
4.7), προβλέπει δε μεθόδους μέτρησης. Η ASA, η ανεξάρτητη κανονιστική αρχή του 
Ηνωμένου Βασιλείου για τις διαφημίσεις, είναι υπεύθυνη για την επιβολή της εν λόγω 
διάταξης, και για παράδειγμα, δέχθηκε καταγγελία τον Φεβρουάριο του 2010 για το γεγονός 
ότι ορισμένες διαφημίσεις προβάλλονταν σε πολύ υψηλή ένταση και παραβίαζαν τον κώδικα 
BCAP1.

Τελικά, και ανεξαρτήτως από τον κανονισμό σχετικά με την ένταση στην οποία μπορούν να 
προβάλλονται οι τηλεοπτικές διαφημίσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
αυστηρότερους κανόνες και να παρέχουν αυστηρότερα χρονικά όρια και/ή να περιορίζουν 
την τηλεαγορά ή τη διαφήμιση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι εν λόγω περιορισμοί είναι συμβατοί με το δίκαιο της ΕΕ.

Μέχρι σήμερα, για τους ίδιους λόγους που ίσχυαν το 2007, η Επιτροπή δεν προβλέπει την 
υποβολή πρότασης τροπολογίας της οδηγίας ΥΟΑΜ για τη ρύθμιση του εν λόγω θέματος.  

                                               
1 Απόφαση της ASA σχετικά με το ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


