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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1087/2011, którą złożył Piotr Małek (Polska) w sprawie ograniczenia 
natężenia dźwięku podczas reklam emitowanych w telewizji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o zainicjowanie prawodawstwa, które regulowałoby poziom 
głośności reklam w UE. Skarży się on, że obecnie nie ma takich przepisów, a w 
rzeczywistości reklamy są głośniejsze niż program nadawany przed reklamami lub po nich, co 
powoduje znaczny dyskomfort u odbiorców i w niektórych sytuacjach może być nawet 
niebezpieczne. Składający petycję zwraca się o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w 
tym zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Uwagi Komisji 

Kwestia uregulowania prawnego głośności reklam telewizyjnych była omawiana podczas 
procedury przyjęcia dyrektywy 2007/65/WE1zmieniającej dyrektywę o telewizji bez granic 
(dyrektywę 89/552/EWG)2. Jednakże zmieniona dyrektywa, skodyfikowana jako dyrektywa 
2010/13/UE3i przemianowana na dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, nie 

                                               
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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zawiera przepisów w tej dziedzinie. Stwierdzono bowiem, że zgodnie z zasadą pomocniczości 
właściwsza będzie w tym względzie regulacja na szczeblu krajowym.

Na przykład polska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała dnia 30 czerwca 2011 r. 
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych 
działalności reklamowej i telesprzedaży (Dz.U. 2011 nr 150 poz. 895), zgodnie z którym 
„poziom głośności emitowanych reklam i telesprzedaży nie powinien przekraczać poziomu 
głośności audycji je poprzedzających” (ust. 10.1) oraz w którego w załączniku określono 
sposoby pomiaru głośności.

W Zjednoczonym Królestwie istnieje kodeks działalności reklamowej w programach 
radiowych i telewizyjnych, zgodnie z którym „poziom głośności emitowanych reklam nie 
może być zbyt duży i ostry” (ust. 4.7) oraz który także określa sposoby pomiaru głośności. 
Brytyjska Komisja ds. Nadzoru Standardów Reklamowych (Advertising Standards Authority, 
ASA) jest odpowiedzialna za egzekwowanie rzeczonego przepisu. W lutym 2010 r. ASA 
uznała zasadność skargi dotyczącej przekroczenia dozwolonego poziomu głośności wielu 
reklam i stwierdziła złamanie rzeczonego kodeksu1.

Niezależnie od regulacji w sprawie poziomu głośności emitowanych reklam telewizyjnych 
warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE państwa członkowskie 
mogą na szczeblu krajowym przyjąć surowsze przepisy i limity czasowe i/lub ograniczyć 
spoty telesprzedażowe lub reklamy określonych produktów lub usług, pod warunkiem że 
takie ograniczenia są zgodne z prawem unijnym.

Na dzień dzisiejszy, z przyczyn identycznych jak w roku 2007, Komisja nie przewiduje 
wniosku w sprawie zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w celu 
uregulowania przedmiotowej kwestii. 

                                               
1Orzeczenie ASA jest dostępne na ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx.


