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Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1087/2011 dėl reklamos per televiziją garso ribojimo, kurią 
pateikė Lenkijos pilietis Malek Piotr

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo priimti teisės aktą, kuriuo būtų reguliuojamas reklamos garso lygis 
ES. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad šiuo metu tokio įstatymo nėra ir kad reklama, 
transliuojama garsiau nei prieš ar po jos rodoma programa, iš tikrųjų erzina žiūrovus ir kai 
kuriais atvejais net gali būti pavojinga. Peticijos pateikėjas prašo, kad šiuo atžvilgiu būtų 
imtasi teisėkūros iniciatyvos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Komisijos pastabos 

Galimas televizijos reklamų garsumo reglamentavimas buvo aptartas priimant Direktyvą 
2007/65/EB1, kuria iš dalies pakeista direktyva „Televizija be sienų“ (Direktyva 
89/552/EEB)2. Tačiau iš dalies pakeistoje direktyvoje, kuri kodifikuota Direktyva 
2010/13/ES3 ir pervadinta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva, nėra nuostatų 
reglamentuojančių šį klausimą. Manoma, kad laikantis subsidiarumo principo, jį būtų galima 

                                               
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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geriau reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu.

Pavyzdžiui, 2011 m. birželio 30 d. Lenkijos nacionalinė transliavimo taryba priėmė nuostatas 
dėl reklamos ir teleparduotuvių radijo ir televizijos programose (Lenkijos valstybės žinios 
Nr. 150, 895 punktas), kuriomis nustatyta, kad „reklamos ir teleparduotuvių intarpų garsumas 
neturi viršyti rodomų programų garsumo“ (10.1 skirsnis), taip pat priedu prie šių nuostatų
nustatyti atitinkami matavimo būdai.

Jungtinės Karalystės Transliacijų metu rodomos reklamos kodekse nustatyta, kad „reklamos 
neturi būti ypač triukšmingos ar rėksmingos“ (4.7 skirsnis), taip pat nustatyti matavimo būdai. 
Nepriklausoma Jungtinės Karalystės reklamos reguliavimo institucija – Reklamos standartų 
institucija (ASA) yra atsakinga už šių nuostatų įgyvendinimą ir, pvz., 2010 m. vasario mėn. 
patvirtino skundą, kad daugelis reklamų per garsios ir pažeidžia Transliacijų metu rodomos 
reklamos kodeksą1.

Galiausiai, pagal Direktyvos 2010/13/ES 4 straipsnio 1 dalį neatsižvelgiant į televizijos 
reklamų garsumą, kuriuo jos gali būti transliuojamos, reguliavimą, valstybės narės gali priimti 
griežtesnes taisykles ir nustatyti griežtesnes ribas ir (arba) riboti teleparduotuvių intarpus arba 
konkrečių produktų arba paslaugų reklamą nacionaliniu lygmeniu, jei šie apribojimai 
neprieštarauja ES teisės nuostatoms.

Kol kas dėl tokių pačių priežasčių kaip ir 2007 m. Komisija neplanuoja siūlyti 
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos pakeitimų dėl šio klausimo 
reglamentavimo.“

                                               
1 ASA sprendimas dėl „ITV3 Ltd“, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx. 


