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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1087/2011 imressqa minn Malek Piotr ta’ ċittadinanza Pollakka, 
dwar l-impożizzjoni ta' limitu tal-volum fuq ir-reklami televiżivi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob li jitnieda proċess għal leġiżlazzjoni li tkun tirregola l-livell ta’ 
ħsejjes tar-reklami fl-UE. Huwa jilmenta li bħalissa ma teżistix liġi ta’ dan it-tip u fil-fatt ir-
reklami b’volum ogħla mill-programm ta’ qabilhom jew ta’ warajhom jikkawżaw 
frustrazzjoni għall-konsumaturi, u f’ċertu sitwazzjonijiet jistgħu wkoll ikunu ta’ periklu. Il-
petizzjonant jitlob li tittieħed inizjattiva leġiżlattiva f’dan ir-rigward.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Regolazzjoni possibbli tal-volum li fih jistgħu jixxandru reklami tat-TV kienet diskussa waqt 
il-proċess tal-adozzjoni tad-Direttiva 2007/65/KE1 li emendat id-Direttiva dwar it-Televiżjoni 
mingħajr Fruntieri (Direttiva 89/552/KEE)2. Madanakollu, id-Direttiva emendata, li ġiet 
kodifikata taħt id-Direttiva 2010/13/UE3 u mogħtija l-isem “Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva (AVMSD)", ma fihiex dispożizzjonijiet marbuta ma' din il-kwistjoni, li 
                                               
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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kienet ikkunsidrata aktar xierqa għal regolazzjoni possibbli fil-livell nazzjonali, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

Pereżempju, il-Kunsill għax-Xandir Nazzjonali Pollakk ħareġ Regolament fit-30 ta' Ġunju 
2011 dwar prinċipji ta' reklamar u telebejgħ fuq programmi tar-radju u tat-televiżjoni (punt 
895 tal-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 150), li jipprovdi li "l-volum tar-reklami u t-telebejgħ 
m’għandux jeċċedi l-volum tal-programmi ta’ qabilhom” (sezzjoni 10.1) u li jelenka l-metodi 
ta’ kejl relatati f’appendiċi għar-Regolament.

Fir-Renju Unit, il-Kodiċi ta’ Reklamar Imxandar (Kodiċi BCAP) jipprovdi illi “ir-reklami 
m’għandhomx ikunu storbjużi jew ta’ tfixkil b’mod eċċessiv" (sezzjoni 4.7) u jipprovdi wkoll 
għal metodi ta' kejl. L-ASA, ir-regolatur indipendenti Ingliż għar-reklamar, hu responsabbli 
mill-infurzar ta’ din id-dispożizzjoni, u pereżempju, fi Frar 2010 laqgħet ilment li numru ta’ 
reklami kellhom volum għoli wisq u kienu qegħdin jiksru l-Kodiċi BCAP1.

Finalment, u b’mod indipendenti mir-regolazzjoni tal-volum li fih jistgħu jixxandru reklami 
tat-TV, l-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli aktar stretti u jipprovdu għal limiti ta' ħin 
aktar stretti u/jew jirrestrinġu telebejgħ jew reklamar għal prodotti jew servizzi speċifiċi fil-
livell nazzjonali, skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2010/13/UE, sakemm dawn ir-
restrizzjonijiet huma konformi mal-liġi tal-UE. 

Sal-lum, u għall-istess raġunijiet tal-2007, il-Kummissjoni ma tipprevedix li tipproponi 
emenda tal-AVMSD sabiex tirregola din il-kwistjoni. 

                                               
1 Ġudizzju tal-ASA  dwar ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


