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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1087/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Malek 
Piotr, par skaļuma ierobežojuma noteikšanu reklāmām TV

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ierosināt tiesību aktu, lai reglamentētu skaņas līmeni 
reklāmraidījumos/reklāmās ES. Viņš sūdzas, ka pašreiz nav šāda tiesību akta un, patiešām, 
reklāmas, kuras ir skaļākas nekā programma pirms vai pēc tām, rada stresu patērētājiem un 
var būt pat bīstamas dažās situācijās. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz šajā saistībā ierosināt 
likumdošanas iniciatīvu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Komisijas komentāri

Iespējams regulējums attiecībā uz skaļumu, kādā drīkst atskaņot TV reklāmraidījumus, tika 
apspriests, pieņemot Direktīvu 2007/65/EK1, ar ko groza „Televīzija bez robežām” direktīvu 
(Direktīva 89/552/EEK)2. Tomēr grozītā direktīva, kas tikusi kodificēta 
Direktīvā 2010/13/ES3 un pārsaukta par „Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu 
(AVMPD)”, neietver noteikumus attiecībā uz šo jautājumu, kas vairāk tika uzskatīts par 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:LV:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:LV:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:LV:PDF.
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piemērotu iespējama regulējuma pieņemšanai valsts līmenī saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.

Piemēram, Polijas Nacionālā radio un televīzijas padome 2011. gada 30. jūnijā izdeva 
Noteikumus par reklāmu un televeikalu principiem radio un televīzijas programmās (tiesību 
aktu vēstnesis Nr. 150/895), kuros paredzēts, ka „reklāmu un televeikalu skaļums nedrīkst 
pārsniegt pirms tiem atskaņoto programmu skaļumu” (10.1. iedaļa), un noteikumu pielikumā 
izklāsta ar to saistītās aprēķina metodes.

Apvienotās Karalistes Radio un televīzijas reklāmu kodeksā (BCAP kodekss) noteikts, ka 
„reklāmas nedrīkst būt pārmērīgi trokšņainas vai spalgas” (4.7. iedaļa), kā arī noteiktas 
aprēķina metodes. Apvienotās Karalistes neatkarīgais reklāmas regulators ASA (Reklāmas 
standartu pārvalde) ir atbildīga par šā noteikuma ieviešanu un, piemēram, 2010. gada februārī 
apstiprināja sūdzību, ka virkne reklāmu bijušas pārāk skaļas un pārkāpušas BCAP kodeksu1.

Visbeidzot, neatkarīgi no regulējuma par skaļumu, kādā drīkst atskaņot TV reklāmraidījumus, 
dalībvalstis var pieņemt stingrākus noteikumus un paredzēt stingrākus laika limitus, un/vai 
ierobežot televeikalus vai reklāmas specifiskiem produktiem vai pakalpojumiem valsts līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2010/13/ES 4. panta 1. punktu, ja šie ierobežojumi ir saderīgi ar ES 
tiesību aktiem.

Līdz šim tādu pašu iemeslu dēļ kā 2007. gadā Komisija neplāno ierosināt AVMPD 
grozījumus šā jautājuma reglamentēšanai. 

                                               
1 ASA lēmums par SIA ITV3: http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx.


