
DT\906103LT.doc PE491.182v03-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21.6.2012

DARBO DOKUMENTAS NR. 1
dėl ES pagrindinių teisių chartijos: žiniasklaidos laisvės standartų nustatymas 
visoje Europos Sąjungoje

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Renate Weber



PE491.182v03-00 2/5 DT\906103LT.doc

LT

1. Įvadas: žiniasklaida demokratinėse valstybėse

Demokratinėse valstybėse žiniasklaida dažnai vadinama visuomenės sarginiu šunimi arba 
ketvirtąja valdžia: visuomenės sarginiu šunimi, nes ji padeda piliečiams atidžiai prižiūrėti 
valdžią turinčių subjektų – ne tik valstybės, vyriausybės, parlamento, partijų, bet ir 
ekonominės bei socialinės veiklos vykdytojų – veiksmus, perduodama piliečiams informaciją, 
kuri turi lemiamą įtaką susidarant nuomonę ir priimant informacija pagrįstus sprendimus, kai 
rengiamos konsultacijos dėl rinkimų. Žiniasklaida taip pat apibūdinama kaip ketvirtoji 
valdžia, nes ji atlieka svarbų vaidmenį formuojant visuomenės nuomonę; tuo galima 
netinkamai pasinaudoti ir piktnaudžiauti tam tikros grupės – paprastai valdžią turinčių 
subjektų – interesų labui. Iš šios dichotomijos iš esmės matyti, kokią teigiamą ir neigiamą 
įtaką demokratinėse valstybėse gali atlikti žiniasklaida. 

Totalitarinių ir diktatūrinių valstybių valdžia reguliariai suima žiniasklaidą į savo 
gniaužtus, siekdama nutildyti ją kritikuojančius balsus, užgniaužia išraiškos, informacijos ir 
žiniasklaidos laisves, paversdama žiniasklaidą režimo megafonu.  Demokratinėse valstybėse 
taip pat dažnai pasiduodama pagundai kontroliuoti žiniasklaidą siekiant reklamuoti 
valdžioje esančių subjektų veiksmus ir sumažinti galimybes juos kritikuojantiems asmenims.

Nevyriausybinių organizacijų (NVO), žiniasklaidos laisvę stebinčių asociacijų, 
Europos Tarybos ir Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje organizacijos (ESBO) 
ataskaitose, taip pat EP tyrimuose ir rezoliucijose ne kartą išsamiai aptartos grėsmės, kurias 
žiniasklaidai kelia valstybių, įskaitant Europos Sąjungos šalis, vyriausybės: be kita ko, 
tiesioginė ar netiesioginė politinė žiniasklaidos kontrolė ir įtaka jai per ją kontroliuojančias 
institucijas arba vyriausybės ar parlamento daugumos sprendimu skiriant žiniasklaidos 
vadovus; kai kurių žiniasklaidos laidų pateikimo rinkai apribojimas arba trukdymas tai 
padaryti licencijuojant jų transliavimą ir kontroliuojant tokių leidimų išdavimą; netinkamas 
valstybės, nacionalinio ar karinio saugumo ir viešosios tvarkos ar moralės taisyklių taikymas 
ir piktnaudžiavimas jomis siekiant cenzūruoti dokumentus ir informaciją ir neleisti susipažinti 
su jais1; šaltinių konfidencialumo principo nesilaikymas; žiniasklaidos priemonių 
koncentraciją ir interesų konfliktus reglamentuojančių teisės aktų nebuvimas; reklamos 
naudojimas siekiant paveikti leidinio redaktorių nuomonės kryptį. 

Iš 2012 m. paskelbtų NVO ataskaitų matyti, kad šie žiniasklaidos laisvės pažeidimai 
daromi ir ES valstybėse narėse: pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ spaudos laisvės 
indeksą2 Bulgarija užimą 80-ą, Graikiją – 70-ą, Italija – 61-ą, Vengrija – 40-ą, Prancūzija –
38-ą, Jungtinė Karalystė – 28-ą vietas, o Lietuva ir Latvija nukrito į atitinkamai 30-ą ir 50-ą 
vietas. Organizacijos „Freedom House“ ataskaitoje „Spaudos laisvė“3 Italijos (70-a vieta), 
Bulgarijos ir Vengrijos (78-a vieta) bei Rumunijos (86-a vieta) žiniasklaidos padėtis
vertinama kaip „iš dalies laisva“ (angl. partly free).  ESBO atstovė žiniasklaidos laisvės 
klausimais kasmet rengia ataskaitas apie savo veiklą ginant žiniasklaidos laisvę: iš 2012 m. 
ataskaitos matyti, kad vis dar labai daug ES valstybių narių reikia imtis veiksmų šiuo 

                                               
1 Šis procesas dar svarbesnis dabar, kai žiniasklaida pateikia informaciją, kurią vyriausybės mėgina nuslėpti nuo 
viešosios kontrolės (visuomeninė žiniasklaida perduoda organizacijos „Wikileaks“ turimą informaciją, 
žurnalistiniai tyrimai atskleidžia informaciją apie CŽV vykdytus ypatinguosius perdavimus ir ES teritorijoje 
veikusius slaptus kalėjimus ir kt.).
2 Žr. http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html.
3 Žr. http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf.
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klausimu1.

Šiuo požiūriu akivaizdu, kad Europos žiniasklaidos laisvė tebėra pavojuje ir kad 
reikėtų sukurti bendrus standartus ir priemones žiniasklaidos laisvei užtikrinti.

2. Nuo išraiškos ir informacijos laisvės iki žiniasklaidos laisvės

Žmogaus teises reglamentuojantys tarptautiniai ir ES teisės aktai gina nuomonės, išraiškos ir
informacijos laisvę. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnis, Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnis ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 10 straipsnis yra pagrindinės nuostatos, kuriomis remiamasi 
sprendžiant su šia sritimi susijusius klausimus. Patvirtinus ES pagrindinių teisių chartiją 
žengtas dar vienas žingsnis į priekį – jos 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „turi būti 
gerbiama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas“, o to nebuvo ankstesnėse žmogaus teisių 
srities sutartyse. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ši chartija tapo teisiškai privaloma, o 
įsipareigojimą gerbti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ES būtina įvertinti iš naujo, ypač 
įgyvendinant ES sutarties 2 straipsnį (ES vertybės ir principai), 7 straipsnį ir 9–12 straipsnius 
dėl demokratijos ir pilietiškumo. 

Pirmiausia, saugoti nuomonės, išraiškos, informacijos ir žiniasklaidos laisvę yra 
valstybių narių pareiga, nes šie principai užtikrinami ir šių šalių konstitucijose bei teisės 
aktuose. Be to, iškilus rimtam pavojui valstybės narės žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui 
arba juos pažeidus, Europos Sąjunga, remdamasi Sutartimis ir chartija, turėtų įsikišti, kad 
apsaugotų ES demokratinę ir pliuralistinę tvarką bei piliečių teises. EP nuolat rėmė tokį 
Sutarčių ir chartijos aiškinimą, o doktrinoje šis požiūris apibūdinamas kaip priešingas 
požiūriui, kuriuo vadovautasi priimant sprendimus Solange bylose; vadovaujantis tokiu 
požiūriu siekiama visoje ES teisinėje erdvėje apsaugoti ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintą 
pagrindinių teisių – ir Europos pilietiškumo – esmę nuo tų ES valstybių narių, kurios 
pažeidžia šias teises europiniu lygmeniu ir šalies viduje2.

Žiniasklaidos laisvė yra viena iš sričių, kurioje susiduria šie skirtingi Komisijos, EP ir 
valstybių narių aiškinimo būdai. Jau daugiau kaip dešimtmetį diskutuojama apie ES įsikišimo 
sprendžiant žiniasklaidos laisvės klausimus ribas, teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi ES 
galėtų teisėkūros iniciatyvomis reglamentuoti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, esamumą ir 
politinę tokio įsikišimo galimybę. 

3. ES ir žiniasklaidos laisvė

Europos Parlamentas ne kartą išreiškė nerimą dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo bei 
ragino Komisiją imtis veiksmų, pvz. pateikdamas teisėkūros iniciatyvą dėl žiniasklaidos 
laisvės ir pliuralizmo, nes nuolat pasisakė už būtinybę ir poreikį ES teisės ir politikos 

                                               
1 Žr. http://www.osce.org/fom.
2 Doktrina iš esmės neprieštarauja šiam požiūriui; žr. Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, Johanna 
Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, „Reverse Solange–Protecting the essence of 
fundamental rights against EU Member States“ (2012) 49 Common Market Law Review, Nr. 2, p. 489–519.
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priemonėmis įsikišti į žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo klausimų sprendimą ir tvirtino, kad 
Sutartyse yra teisinis pagrindas imtis tokių veiksmų1. Šiuo klausimu itin svarbus J. Boogerd 
Quaak pranešimas2. Visai neseniai EP 2011 m. kovo 10 d. rezoliucijoje dėl Vengrijos 
žiniasklaidos įstatymo (6 dalyje) dar kartą išreiškė nuolat kartojamą savo raginimą. 

ES priėmus teisės aktą ir taip įsikišus į žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo klausimų 
sprendimą, Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, turėtų neginčijamą teisę tikrinti, kaip valstybėse 
narėse įgyvendinami ES teisės aktai: tai suteiktų ES daugiau galimybių įsikišti siekiant 
pašalinti šioje srityje kylančias grėsmes ir užtikrinti, kad chartijoje numatyto įsipareigojimo 
gerbti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą būtų laikomasi visoje ES.

Europos Komisija visuomet vadovavosi nuosaikesniu požiūriu į šį klausimą ir 
neatsižvelgė į EP prašymus. Komisijos tarnybos buvo parengusios direktyvos dėl pliuralizmo 
apsaugos projektą (1996–1997 m. M. Monti ir M. Bangemanno iniciatyva), bet 1997 m. 
nusprendė nutraukti pasiūlymo svarstymą, nes susidūrė su vidiniais ir išoriniais politiniais 
prieštaravimais, o vėliau pareiškė abejojantys, kad yra pakankamas teisinis pagrindas priimti 
šį teisės aktą3. 

Po pakartotinių EP raginimų 2007 m. sausio 16 d. Komisija pradėjo įgyvendinti vadinamąjį 
trijų žingsnių požiūrį, kuriuo vadovaudamasi: 1) 2007 m. paskelbė Komisijos tarnybų 
darbinį dokumentą dėl žiniasklaidos pliuralizmo, kuriame teigė, kad „šiuo metu nereikėtų 
teikti Bendrijos iniciatyvos pliuralizmo klausimu“; 2) pradėjo nepriklausomą ES valstybių 
narių žiniasklaidos pliuralizmo tyrimą, siekdama nustatyti ES valstybių narių žiniasklaidos 
pliuralizmo vertinimo rodiklius (tyrimas paskelbtas 2009 m.); 3) rengė komunikatą dėl ES 
valstybių narių žiniasklaidos pliuralizmo vertinimo rodiklių, bet jo nepaskelbė, ir numatė 
vėliau įvykti turėjusias, bet neįvykusias viešas konsultacijas4. Žiniasklaidos pliuralizmo 
observatorija – rizika pagrįsta stebėsenos priemone, kuri parengta atliktus nepriklausomą 
tyrimą, – taip pat niekada praktiškai nepasinaudota. Iš esmės Komisija, atsisakydama trečio 
žingsnio ir visos iniciatyvos, neįgyvendino „trijų žingsnių požiūrio“, apie kurį paskelbė 
Komisijos narės V. Reding ir M. Wallström. 

Dabartinė Komisija žengė žingsnį į priekį, kad pašalintų vyriausybės kontrolės 
keliamą grėsmę viešajai ir privačiajai žiniasklaidai, pradėdama nuo krizės Vengrijoje –
paragino Vengrijos valdžios institucijas persvarstyti žiniasklaidą reglamentuojančius teisės 
aktus, kad jie neprieštarautų ES teisei, Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvai 
(AŽPD), ir Europos Tarybos nustatytiems standartams, ypač Žmogaus teisių biuro ir 
Venecijos komisijos rekomendacijoms. 

                                               
1 2002 m. lapkričio 20 d. rezoliucija dėl žiniasklaidos sutelkimo, OL C 25 E, 2004 1 29, p. 205, 2003 m. rugsėjo 
4 d. rezoliucija dėl pagrindinių teisių padėties ES, OL C 76 E, 2004 3 25, p. 412 ir 2003 m. rugsėjo 4 d. 
rezoliucija dėl televizijos be ribų, OL C 76 E, 2004 3 25, p. 453; 2005 m. rugsėjo 6 d. rezoliucija dėl Direktyvos 
89/552/EEB („Televizija be sienų“) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB, 4 ir 5 straipsnių taikymo 
2001–2002 m., OL C 193 E, 2006 8 17, p. 117; 2004 m. balandžio 22 d. rezoliucija dėl saviraiškos ir 
informacijos laisvės pažeidimo pavojaus ES, ypač Italijoje (Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis) 
(J. Boogerd Quaak pranešimas), OL 104 E, 2004 4 30, p. 1026; 2008 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija dėl 
žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje, OL C 8 E, 2010 1 14, p. 75;  2011 m. kovo 10 d. 
rezoliucija dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo, P7_TA(2011)0094.
2 OL 104 E, 2004 4 30, p. 1026.
3 Žr. J. Boogerd Quaak pranešimo aiškinamąją dalį. Komisija lig šiol nepaprašė Teisės tarnybos nuomonės dėl 
teisėkūros iniciatyvos teisinio pagrindo egzistavimo ES teisėje ir tebesvarsto šį klausimą.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52.
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Be to, siekdama išspręsti šiuos rūpestį keliančius klausimus, Komisijos narė N. Kroes 
subūrė Žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo aukšto lygio grupę (ALG), kurios tikslas –
analizuoti žiniasklaidos ir spaudos laisvę, įskaitant dabartinę teisės sistemą, ir <...> vertinti 
poreikį imtis veiksmų, siūlant konkrečius būdus, kaip įveikti žiniasklaidos laisvei ir 
pliuralizmui keliamus pavojus1. ALG teiks rekomendacijas, kad užtikrintų spaudos ir 
žiniasklaidos laisvę interneto pasaulyje ir nurodys, kaip įveikti iškilusius pavojus, be kita ko, 
teisės aktais, veiksmingesniu teisės nuostatų vykdymo užtikrinimu ir kitomis priemonėmis, ir 
kokiu lygmeniu imtis tokių veiksmų. Savo darbo rezultatus ALG turėtų pateikti iki metų 
pabaigos. 
ALG bendradarbiaus su ES žiniasklaidos ateities forumu (jame numatyta aptarti 
skaitmeninės revoliucijos poveikį Europos žiniasklaidos pramonei, su tuo susijusius pavojus 
ir galimybes bei atsirandančius naujus verslo modelius2), taip pat su Europos universiteto 
instituto Florencijoje Žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės centru, kuris skelbs 
darbo dokumentus, įskaitant susijusius su ES kompetencija žiniasklaidos laisvės ir 
pliuralizmo srityje (numatyta paskelbti liepos mėn. pabaigoje).

Tuo pat metu NVO toliau prašo ES imtis iniciatyvos dėl žiniasklaidos ir pliuralizmo. 
ES piliečių iniciatyvoje dėl žiniasklaidos pliuralizmo, kuri šiuo metu svarstoma siekiant 
pasirengti ją įgyvendinti, Komisija raginama imtis teisėkūros iniciatyvos, kad –priėmus naują 
direktyvą arba iš dalies pakeitus AŽPD – būtų suderintos nacionalinės taisyklės dėl 
žiniasklaidos nuosavybės siekiant apsaugoti jos pliuralizmą ir tinkamą vidaus rinkos veikimą. 
Iš esmės diskusijos apie žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ir kaip apsaugoti ir skatinti 
žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą valstybėse narėse bei ES įgyja vis didesnį pagreitį; šiuo 
pranešimu dėl ES pagrindinių teisių chartijos: žiniasklaidos laisvės standartų nustatymas 
visoje Europos Sąjungoje“ siekiama prisidėti prie šių pokyčių.

                                               
1 Žr. Žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo ALG technines užduotis: 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2 Žr. spaudos pranešimą 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en.


