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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1087/2011, adresată de Malek Piotr, de cetățenie poloneză, privind 
impunerea unei limite de volum pentru publicitatea TV

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită inițierea unei legislații care să reglementeze nivelul sunetului pentru 
reclame/publicitate în UE. Acesta reclamă faptul că în prezent nu există o asemenea lege și 
într-adevăr anunțurile publicitare care au un volum sonor mai mare decât programul anterior 
sau ulterior provoacă neplăceri clienților și pot fi chiar periculoase în anumite situații. 
Petiționarul solicită o inițiativă legislativă în această privință.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Observațiile Comisiei

O eventuală reglementare a volumului de publicitate TV care poate fi difuzată a fost discutată 
în cadrul procesului de adoptare a Directivei 2007/65/CE1 de modificare a Directivei 
„Televiziune fără frontiere” (Directiva 89/552/CEE)2. Cu toate acestea, directiva modificată, 
care a fost codificată în cadrul Directivei 2010/13/UE3 și care a fost redenumită „Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV)”, nu conține dispoziții privind acest aspect, 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:RO:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:ro:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:RO:PDF
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pentru care se consideră mai adecvată o eventuală reglementare la nivel național, în 
conformitate cu principiul subsidiarității.

De exemplu, Consiliul Național al Audiovizualului din Polonia a emis la 30 iunie 2011 un 
Regulament privind principiile publicității și teleshoppingului în cadrul programelor de radio 
și de televiziune (punctul 895 din Jurnalul Legilor nr. 150), care prevede că „nivelul sunetului 
pentru publicitate și teleshopping nu trebuie să depășească nivelul sunetului programelor 
anterioare” (secțiunea 10.1) și care stabilește metodele de măsurare aferente într-o anexă la 
regulament.

În Regatul Unit, Codul privind difuzarea publicității (Codul BCAP) prevede că „nivelul 
sunetului pentru publicitate nu trebuie să fie excesiv de ridicat sau strident” (secțiunea 4.7) și 
stabilește metode de măsurare. Organismul independent de reglementare a publicității în 
Regatul Unit, ASA, este responsabil pentru punerea în aplicare a acestei dispoziții și a 
susținut, de exemplu, în luna februarie 2010, o plângere referitoare la faptul că o serie de 
reclame aveau un nivel al sunetului prea ridicat și încălcau Codul BCAP1.

Independent de reglementarea volumului la care poate fi difuzată publicitatea TV, statele 
membre pot adopta norme mai severe și pot prevedea termene mai stricte și/sau pot 
restricționa teleshoppingul sau publicitatea pentru anumite produse sau servicii la nivel 
național, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2010/13/UE, cu condiția ca 
aceste restricții să respecte legislația UE.

Până în prezent, din aceleași motive ca în anul 2007, Comisia nu preconizează să propună 
modificarea DSMAV pentru reglementarea acestui aspect.

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


