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1. Въведение: медиите в демократичните общества

Медиите често биват наричани „обществен страж“ или „четвъртата власт“ в 
демократичните общества: „обществен страж“, тъй като те помагат на гражданите да 
следят действията на властимащите — държавата, правителството, парламента, 
партиите, както и икономическите и социалните участници, като предоставят на 
обществото основна информация, необходима за формирането на тяхната преценка и 
вземането на информирани решения при изборни консултации. Медиите биват 
описвани и като „четвъртата власт“, тъй като те играят важна роля за формирането на 
общественото мнение, която може да бъде използвана неправомерно и с която може да 
се злоупотребява в интерес на определени групи, обикновено тези, които държат 
властта. Това противопоставяне най-общо илюстрира положителната и отрицателната 
роля, която медиите могат да играят в демократичното общество. 

Тоталитарните режими и диктатурите редовно поемат контрола върху 
медиите, за да заглушат всяка критика, да възпрепятстват свободата на изразяване, 
свободата на информацията и на медиите, които се превръщат във „високоговорители“ 
на режима.  Изкушението да се контролират медиите за целите на популяризирането 
на действията на властимащите и за отслабване на гласа на опозицията е добре познато 
и в демократичните управления.

Различни НПО, сдружения за мониторинг на свободата на медиите, Съветът на 
Европа и ОССЕ, както и проучвания и резолюции на ЕП многократно съобщават за 
заплахи, отправяни към медиите от правителства на държави, включително в 
Европейския съюз: наред с другото, за пряк или непряк политически контрол и влияние 
чрез назначаване от правителството или от парламентарното мнозинство на лицата на 
ръководни постове в медиите или в контролните органи; забрана или ограничаване на 
достъпа на някои средства за комуникация до пазара чрез налагане на лицензи или 
разрешения за излъчване; неправомерно прилагане или злоупотреба с правилата, 
свързани с държавната, националната или военната сигурност и обществения ред или с 
морала, чрез налагане на цензура и възпрепятстване на достъпа до документи и 
информация1; нарушаване на принципа на поверителност на източниците; липса на 
закони относно медийната концентрация и конфликта на интереси; използване на 
реклами за оказване на влияние върху редакторската позиция. 

Тези нарушения на свободата на медиите се наблюдават и в държави – членки на 
ЕС, както показват доклади на НПО, публикувани през 2012 г.: според класацията за 
свободата на печата на Репортери без граници2, България се нарежда на 80-то място, 
Гърция на 70-то, Италия на 61-во, Унгария на 40-то, Франция на 38-мо, Обединеното 
кралство на 28-мо, Литва и Латвия съответно на 30-то и 50-то място. Докладът за 
свободата на пресата на Freedom House3 определя като „частично свободно“ 

                                               
1 Това явление е още по-актуално днес, когато медиите предоставят информация, която правителствата 
се опитват да скрият от общественото внимание (информацията от „Wikileaks“, съобщена от обществени 
медии, журналистически разследвания, разкриващи извънредни предавания на престъпници и тайни 
затвори на ЦРУ на територията на ЕС и т.н.).
2 Вж. http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
3 Вж. http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf
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положението на медиите в Италия (70-то място), България и Унгария (78-мо място), 
както и Румъния (86-то място).  Представителят на ОССЕ във връзка със свободата на 
медиите докладва всяка година за дейностите за защита на свободата на медиите: 
докладът от 2012 г. показва, че все още са необходими действия в голям брой държави 
– членки на ЕС1.

Тази картина показва, че свободата на медиите все още е заложена на карта в 
Европа и че за да се гарантира тя, е необходимо да се разработят общи норми и 
действия.

2. От свободата на изразяване и информация към свобода на медиите

Международното и европейското право в областта на правата на човека защитава 
свободата на мнение, изразяване и информация. Член 19 от Всеобщата декларация 
за правата на човека, член 19 от Международния пакт за граждански и политически 
права и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека са основните отправни 
точки в тази област. Хартата на основните права на Европейския съюз прави още 
една стъпка в тази посока, като посочва в член 11, параграф 2, че „свободата и 
плурализмът на медиите се зачитат“, което е новост в сравнение с предишните 
споразумения в областта на правата на човека. С влизането в сила на Договора от 
Лисабон Хартата стана правнообвързваща и задължението за зачитане на свободата на 
медиите и плурализма в ЕС вече ще бъде разглеждано от нов ъгъл, по-специално във 
връзка с член 2 (ценностите и принципите на ЕС), член 7 и членове 9—12 от ДЕС 
относно демокрацията и гражданството. 

Основен дълг на държавите членки е да защитават свободата на мнение, на 
изразяване, на информация и свободата на медиите, тъй като тези принципи са 
гарантирани и от техните конституции и закони. Имайки това предвид, ако в държава 
членка възникне нарушение на свободата на медиите или плурализма или сериозен 
риск от такова, Европейският съюз следва да поеме инициативата въз основа на 
Договорите и Хартата и да се намеси, за да защити европейския демократичен и 
плуралистичен ред и правата на гражданите. ЕП неведнъж е изразил подкрепата си 
за това тълкуване на Договора и Хартата, докато доктрината описва този подход като 
„reverse Solange“, имащ за цел защитата на същината на основните права и на 
европейското гражданство, залегнали в член 2 от ДЕС, в цялото правно пространство 
на ЕС срещу онези държави – членки на ЕС, които ги нарушават на европейско и на 
вътрешно равнище2.

Свободата на медиите е една от областите, където се получава сблъсък на тези 
различни тълкувания на Комисията, ЕП и държавите членки. Границите на европейска 
                                               
1 Вж. http://www.osce.org/fom
2 Доктрината изразява принципна подкрепа за това становище, вж. Carlino Antpöhler, Armin Von 
Bogdandy, Johanna Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, „Reverse Solange — Защита 
на същината на основните права от държави – членки на ЕС“ (2012) 49 Common Market Law Review, брой 
2, стр. 489–519.
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намеса по отношение на свободата на медиите, съществуването на правна основа за 
регулиране на свободата на медиите и плурализма от ЕС чрез законодателни 
инициативи, както и политическата възможност за такава намеса се обсъждат вече 
повече от десетилетие. 

3. ЕС и свободата на медиите

Европейският парламент неведнъж е изразил тревога относно свободата и 
плурализма на медиите и е призовавал Комисията да действа, включително като 
предложи законодателна инициатива относно свободата и плурализма на медиите, 
тъй като ЕП винаги е подкрепял необходимостта и уместността на правната и 
политическата намеса на ЕС по отношение на свободата и плурализма на медиите, 
както и съществуването на правна основа за това в Договорите1. Докладът Boogerd 

Quaak2 е фундаментален в тази област. ЕП отново подчерта своя непрестанен призив в 
своята резолюция от 10 март 2011 г. относно закона за медиите в Унгария (параграф 6). 

След като ЕС се е намесил в сферата на свободата на медиите и плурализма чрез 
приемането на законодателен акт, Комисията би имала безспорна компетентност, като 
„пазител на Договорите“, да контролира прилагането на законодателството на ЕС в
държавите членки. това би увеличило възможностите на ЕС да се намесва, за да не 
допуска застрашаването на тази свобода и да гарантира прилагането в целия ЕС на 
задълженията за зачитане на свободата и плурализма на медиите, залегнали в Хартата.

Европейската комисия винаги е възприемала „по-умерен“ подход към въпроса 
и не е следвала призивите на ЕП. Службите на Комисията бяха подготвили 
проектодиректива относно защитата на плурализма (инициативата Monti-Bangemann от 
1996/1997 г.), но след това, през 1997 г., решиха да оттеглят предложението, тъй като то 
срещна вътрешна и външна политическа опозиция и по-късно заявиха, че то създава 
съмнения относно съществуването на достатъчно правно основание3. 

След повторните призиви от страна на ЕП, на 16 януари 2007 г. Комисията постави 
началото на т.нар. „тристепенен подход“, който включва: 1) издаването на Работен 
документ на службите на Комисията относно медийния плурализъм, публикуван през 
2007 г., в който е посочено че „не би било подходящо да се стартира инициатива на 
Общността в областта на плурализма“; 2) извършване на независимо изследване 
                                               
1 Резолюции от 20 ноември 2002 г. относно концентрирането на медиите, ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 
205, от 4 септември 2003 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз ОВ C 76 E, 
25.3.2004 г., стр. 412, от 4 септември 2003 г. относно „телевизия без граници“, ОВ C 76 E, 25.3.2004 г., 
стр. 453; от 6 септември 2005 г. относно прилагането на членове 4 и 5 от Директива 89/552/ЕИО 
(„Телевизия без граници“), изменена с Директива 97/36/ЕО, за периода 2001—2002 г., ОВ C 193 E, 
17.8.2006 г., стр. 117; от 22 април 2004 г. относно рисковете за нарушаване на свободата на изразяване и 
информация в ЕС и особено в Италия (член 11, параграф 2 от Хартата за основните права (доклад 
Boogerd Quaak)); ОВ 104 E , 30.4.2004 г., стр. 1026; от 25 септември 2008 г. относно медийна 
концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз, ОВ C 8 E, 14.1.2010 г., стр. 75;  от 10 март 2011 
г. относно медиите в Унгария, P7_TA(2011)0094.
2 ОВ L 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 1026.
3 Вж. Обяснителния меморандум на доклада Boogerd Quaak. До този момент Комисията не е изисквала 
становището на правните служби за проверка на съществуването на правно основание за законодателна 
инициатива в правото на ЕС и все още разглежда въпроса.
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относно медийния плурализъм в държавите членки на ЕС за определяне на показатели 
за оценка на медийния плурализъм в държавите – членки на ЕС: изследването е 
публикувано през 2009 г.; 3) съобщение на Комисията относно показателите за оценка 
на медийния плурализъм в държавите членки на ЕС — така и непубликувано —
последвано от обществено обсъждане, което не е проведено1. Мониторът за медиен 
плурализъм — инструмент за наблюдение, основан на риска, разработен от 
независимото изследване също никога не е приложен на практика. Всъщност 
Комисията прекрати „тристепенния подход“, обявен от членовете на Комисията Reding 
и Wallström, като се отказа от третата степен и от цялата инициатива. 

Настоящата Комисия направи стъпка напред в посрещането на заплахата от 
правителствен контрол на обществените и частните медии, започвайки с кризата в 
Унгария: тя призова унгарските органи да преразгледат своя закон за медиите, за да го 
приведат в съответствие с правото на ЕС, Директивата за аудиовизуални медийни 
услуги (ДАВМУ) и с нормите на Съвета на Европа, по-специално члена на Комисията, 
отговарящ за правата на човека и Венецианската комисия.  

В същото време с цел да насочи вниманието към тези тревоги членът на 
Комисията Kroes създаде Група на високо равнище относно свободата и 
плурализма на медиите, чиято цел е да „анализира свободата на медиите и пресата, 
включително настоящата правна рамка и ...да оцени нуждата от действия, 
предлагайки конкретни пътища за справяне с рисковете пред плурализма и свободата 
на медиите“2. Групата на високо равнище отправя препоръки за определяне на 
начините за гарантиране на свободата на пресата и медиите в интернет света, както и 
предписания за справянето с рисковете, включително чрез законодателство, по-добро 
прилагане и други мерки, както и на какво равнище следва да се прилагат те. 
Резултатите от работата на групата на високо равнище се очакват преди края на 
годината. 
Групата на високо равнище ще си сътрудничи с Форума на ЕС за бъдещето на 
новинарските медии, натоварен със задачата да отразява въздействието на цифровата 
революция върху европейските медийни индустрии, рисковете и възможностите, до 
които води тя и развиващите се нови бизнес модели3, както и с Центъра за медиен 
плурализъм и свобода на медиите към Европейския университетски институт във 
Флоренция, който ще публикува работни документи, включително относно въпроса за 
компетентността на ЕС по отношение на свободата и плурализма на медиите, очакван в 
края на юли.

В същото време НПО непрестанно призовават за създаване на инициатива на ЕС 
за свобода и плурализъм на медиите. Обсъжда се Европейска гражданска 
инициатива за медиен плурализъм с оглед на нейното пускане в действие, 
призоваваща Комисията да започне законодателна инициатива за хармонизиране на 
националните правила относно собствеността на медиите за защита на плурализма и за 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Вж. общите условия за дейността на групата на високо равнище 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
3 Вж. прессъобщение: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en
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правилното функциониране на вътрешния пазар посредством нова директива или 
изменение на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ). Като цяло 
обсъждането на въпроса за свободата и плурализма на медиите и как те да бъдат 
защитавани и насърчавани в държавите членки и в ЕС набира нова сила, към което се 
стреми да допринесе и настоящият доклад относно „Хартата на ЕС: норми за свободата 
на медиите в рамките на ЕС“.


