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Betreft: Adviesvraag mogelijke update van de interpretatieve mededeling betreft televisiereclame

Mevrouw de minister,
U vroeg de Sectorraad Media per brief van 20 juli 2012 om advies aangaande de
bevraging van de lidstaten en de regulatoren over een mogelijke update van de
interpretatieve mededeling van 2004 van de Commissie over bepaalde aspecten
van de bepalingen van de richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ betreffende
televisiereclame. De Commissie bezorgde de vragenlijst op 19 juni 2012. Ook de
Vlaamse Regulator voor de Media wordt om input gevraagd.
Gelet op de aard van de vragen en het feit dat dit vooral vragen uit de praktijk
betreft, vond u het interessant om hierover ook het standpunt van de verschillende
marktspelers te kennen, en dit via de Sectorraad Media. U stelde daarom twee
vragen aan de sectorraad: of de sectorraad het wenselijk vindt input op deze
vragen te geven en, indien ja, om deze te bezorgen.
De Sectorraad Media vergaderde hierover op 27 augustus 2012.
De leden van de sectorraad vinden dat er in de mogelijke update interessante
vragen worden opgeroepen, waarover grondig debat aangewezen is. De vragen
zijn echter soms onduidelijk en ook ontbreekt het kader waarin ze gesteld worden.
We wensen ook aan te stippen dat de SARC, dus ook de Sectorraad Media, pas
terug is samengesteld en zich nog in een opstartfase bevindt.
Omwille van bovenstaande argumentatie lijkt een consensusadvies op deze korte
termijn niet mogelijk. Suggesties van marktspelers kunnen desgewenst op
individuele basis worden verstrekt.

De Sectorraad Media wenst hierbij wel zijn dank te uiten voor de vraag om advies
over deze boeiende en belangrijke materie. De vragen vormen een interessante
topiclijst die de discussies in de sectorraad de komende periode zeker zullen
voeden.
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