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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olyan jogszabály elfogadását kéri, amely szabályozná az Unióban a 
reklámok/hirdetések hangerejét. A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy jelenleg nincs ilyen 
jogszabály, és a reklámok valóban hangosabbak az azokat megelőző vagy követő műsornál, 
ami kellemetlenségeket okoz a fogyasztók számára, és bizonyos helyzetekben akár veszélyes 
is lehet. A petíció benyújtója erre vonatkozó jogalkotási javaslat kidolgozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A Bizottság észrevételei 

A televíziós reklámok hangerejére vonatkozó szabályozás lehetőségét a határok nélküli 
televíziózásról szóló (89/552/EGK) irányelv1 módosításáról szóló 2007/65/EK irányelv2

elfogadása során vitatták meg. A módosított irányelv azonban, amelyet a 2010/13/EU 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:EN:PDF
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irányelv1 foglalt egységes szerkezetbe, és amely „az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelv” új elnevezést kapta, nem tartalmaz e kérdéskörre vonatkozó rendelkezéseket, 
mivel ez esetben a szabályozás lehetőségét a szubszidiaritás elvével összhangban 
helyénvalóbbnak találták nemzeti szinten.

A lengyel Nemzeti Műsorszórási Tanács például 2011. június 30-án közzétett egy rendeletet a 
rádiós és televíziós műsorok sugárzása közben történő reklámozás és távértékesítés 
alapelveiről (Hivatalos Közlöny, 150. szám, 895. tétel), amely úgy rendelkezik, hogy „a 
reklámok és a távértékesítés hangereje nem haladhatja meg az előző műsorokét” (10.1. 
szakasz), és amely a rendelethez mellékelt függelékben előírja a kapcsolódó mérési 
módszereket.

Az Egyesült Királyságban a Reklámsugárzási Kódex úgy rendelkezik, hogy „a reklámok nem 
lehetnek túl hangosak vagy harsányak” (4.7. szakasz), és szintén előír mérési módszereket. Az 
ASA, az Egyesült Királyság független reklámhatósága felelős e rendelkezés végrehajtásáért, 
és például 2010 februárjában helybenhagyott egy panaszt, amely szerint több reklám túl 
hangos és sérti a Reklámsugárzási Kódexet2.

Végezetül, a televíziós reklámok hangerejének szabályozásától függetlenül a tagállamok 
elfogadhatnak szigorúbb szabályokat, szigorúbb határidőket írhatnak elő és/vagy 
korlátozhatják bizonyos termékek vagy szolgáltatások nemzeti szintű távértékesítését vagy 
reklámozását, a 2010/13/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban, feltéve, 
hogy e korlátozások megfelelnek az uniós jognak.

Eddig a Bizottság – ugyanazon okok miatt, mint 2007-ben – nem helyezte kilátásba, hogy e 
kérdés szabályozása érdekében az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 
módosítására irányuló javaslatot terjeszt elő. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:EN:PDF
2 Az ASA határozata az ITV3 Ltd. vonatkozásában: http://www.asa.org.uk/ASA-
action/Adjudications/2010/2/ITV3-Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


