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1. Inleiding: de media in democratieën

De media worden in democratieën vaak de "publieke waakhond" of de "vierde macht" genoemd: 
"publieke waakhond" omdat ze burgers helpen het optreden van de machthebbers – of het nu 
gaat om de staat, de regering, het parlement, partijen of economische en sociale actoren – te 
controleren, door burgers informatie te verstrekken die voor hen van fundamenteel belang is om 
een oordeel te vellen en gefundeerde beslissingen te nemen bij verkiezingen. De media worden 
ook beschreven als de "vierde macht" omdat zij een belangrijke rol spelen bij de vorming van 
de publieke opinie, een rol die zij verkeerd kunnen gebruiken of kunnen misbruiken in het 
belang van een bepaalde groep, doorgaans de machthebbers. Deze tweedeling illustreert in 
hoofdlijnen de positieve en de negatieve rol die de media binnen een democratie kunnen 
uitoefenen.

Totalitaire en dictatoriale regimes houden de media gewoonlijk in een ijzeren greep om 
kritische geluiden te smoren en de vrijheid van meningsuiting, de informatievrijheid en de 
persvrijheid op te schorten, zodat de media een spreekbuis van het regime worden. De 
verleiding om de media onder controle te krijgen zodat ze het beleid van de machthebbers 
uitbazuinen en de ruimte voor kritiek ingeperkt wordt is ook in democratieën een bekend 
verschijnsel.

Door ngo's, verenigingen die toezicht houden op de mediavrijheid, de Raad van Europa en de 
OVSE, evenals in onderzoeken en verordeningen van het EP, is uitgebreid melding gemaakt van 
de bedreiging van de media door de regeringen van landen, onder meer in de Europese Unie: 
onder andere directe of indirecte politieke controle en beïnvloeding door de aanstelling van 
mediadirecteuren of controleorganen door de regering of de parlementaire meerderheid; 
verhindering of beperking van de markttoegang van sommige mediakanalen via omroeplicenties 
of -vergunningen; verkeerd gebruik en misbruik van de regels inzake staats-, nationale of 
militaire veiligheid en de openbare orde of zedelijkheid, teneinde documenten en informatie te 
censureren en de toegang hiertoe te belemmeren1; schending van het beginsel van de 
vertrouwelijkheid van bronnen; het ontbreken van wetgeving over mediaconcentratie en 
belangenconflicten; het gebruik van reclame om het redactioneel profiel te beïnvloeden.

Deze schendingen van de mediavrijheid vinden ook plaats in lidstaten van de EU, zoals blijkt uit 
in 2012 gepubliceerde verslagen van ngo's: volgens de persvrijheidindex2 van Verslaggevers 
zonder grenzen staat Bulgarije 80e, Griekenland 70e, Italië 61e, Hongarije 40e, Frankrijk 38e 
en het Verenigd Koninkrijk 28e, en daalden Litouwen en Letland respectievelijk naar de 30e en 
de 50e plaats. Het verslag over persvrijheid3 van de organisatie Freedom House classificeert de 
situatie van de media als "gedeeltelijk vrij" in Italië (70e), Bulgarije en Hongarije (78e) en 
Roemenië (86e). De OVSE-vertegenwoordiger voor mediavrijheid brengt jaarlijks verslag uit 
over haar activiteiten ter bescherming van de mediavrijheid: uit het verslag uit 2012 blijkt dat in 
een behoorlijk aantal lidstaten nog steeds dringend maatregelen nodig zijn4.

                                               
1 Dit proces is tegenwoordig zelfs nog belangrijker, omdat de media informatie verschaffen die regeringen juist 
proberen te verbergen voor de publieke controle (informatie van Wikileaks waarvan verslag werd gedaan door de 
publieke media, journalistiek onderzoek dat de buitengewone overleveringen van de CIA en de geheime
gevangenissen op Europees grondgebied aan het licht bracht, enz.).
2 Zie http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
3 Zie http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf
4 Zie http://www.osce.org/fom
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Hieruit blijkt dat de vrijheid van de media in Europa nog steeds op het spel staat en dat er 
gezamenlijke normen en maatregelen moeten worden ontwikkeld om de mediavrijheid te 
garanderen.

2. Van vrijheid van meningsuiting en informatie naar mediavrijheid

Het internationaal en Europees recht op het gebied van de mensenrechten beschermt de vrijheid 
van mening, meningsuiting en informatie. Artikel 19 van de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens, artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zijn 
in dit kader de belangrijkste referenties. Het Handvest van de grondrechten van de EU gaat 
een stap met artikel 11, lid 2 "De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden 
geëerbiedigd", wat een nieuwigheid is in vergelijking met voorgaande verdragen voor de 
rechten van de mens. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het Handvest 
bindend geworden en moet de verplichting binnen de EU om de vrijheid en het pluralisme van 
de media te eerbiedigen in een nieuw perspectief worden beschouwd, in het bijzonder in verband 
met artikel 2 (Europese waarden en beginselen), artikel 7 en artikel 9-12 VEU over democratie 
en burgerschap. 

Het is in de eerste plaats een taak van de lidstaten om de vrijheid van mening, meningsuiting en 
informatie en de mediavrijheid te beschermen, aangezien deze beginselen ook in de nationale 
grondwetten en wetten worden gewaarborgd. Gezien het voorgaande moet de Europese Unie, in 
geval van een serieus gevaar voor of schending van de vrijheid en het pluralisme van de media in 
een lidstaat, op grond van de Verdragen en het Handvest het initiatief nemen en interveniëren 
om de Europese democratische en pluralistische orde en de rechten van de burgers te 
beschermen. Het EP schaart zich stelselmatig achter deze interpretatie van de Verdragen en het 
Handvest, terwijl de doctrine deze aanpak omschreef als "reverse Solange" gericht op de 
bescherming van de essentie van de grondrechten – en van het Europees burgerschap – als 
vastgelegd in artikel 2 VEU, in de gehele Europese rechtsruimte tegen EU-lidstaten welke deze 
op Europees en internationaal niveau schenden1.

De mediavrijheid was een van de terreinen waarop deze uiteenlopende interpretaties door de 
Commissie, het EP en de lidstaten met elkaar botsten. Over de grenzen van de Europese 
interventie in verband met de mediavrijheid, het bestaan van een rechtsgrondslag voor de EU om 
de vrijheid en het pluralisme van de media via wetgeving te kunnen reguleren en de politieke 
mogelijkheden voor dergelijke interventie wordt nu al meer dan tien jaar gediscussieerd. 

3. De EU en mediavrijheid

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk bezorgdheid geuit over de vrijheid en het 
pluralisme van de media en riep de Commissie op maatregelen te nemen, onder andere door een 
wetgevingsinitiatief inzake de vrijheid en het pluralisme van de media voor te stellen, aangezien 
het EP de noodzaak en de geschiktheid van een Europese wettelijke en politieke interventie voor 
de vrijheid en het pluralisme van de media voortdurend heeft gesteund, evenals het bestaan van 

                                               
1 De doctrine heeft dit standpunt grotendeels gesteund, zie 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, nummer 2, blz. 489-519.
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een rechtsgrond in de Verdragen om dit te doen1. Het verslag Boogerd-Quaak2 is van 
fundamenteel belang in dit opzicht. Het EP herhaalde zijn verzoek andermaal in zijn resolutie 
van 10 maart 2011 over de mediawet in Hongarije (par. 6).

Zodra de EU heeft geïntervenieerd op het gebied van de vrijheid en het pluralisme van de media 
door de vaststelling van een rechtshandeling, zou de Commissie, als "hoedster van de 
Verdragen", de bevoegdheid hebben de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in de lidstaten te 
controleren: hierdoor zouden voor de EU de mogelijkheden toenemen om te interveniëren ten 
einde bedreigingen op dit terrein aan te pakken en ervoor te zorgen dat de verplichtingen van de 
eerbiediging van de vrijheid en het pluralisme van de media in het kader van het Handvest overal 
in de EU worden nagekomen.

De Commissie nam altijd een meer "gematigd" standpunt in ten aanzien van de kwestie en 
volgde de verzoeken van het EP niet op. De diensten van de Commissie hadden een 
ontwerprichtlijn voorbereid inzake de bescherming van het pluralisme (het Monti-Bangemann-
initiatief van 1996/7), maar besloten vervolgens in 1997 om het voorstel op te schorten omdat er 
zowel interne als externe politieke weerstand tegen was, om later te verklaren dat zij eraan 
twijfelden of er een toereikende rechtsgrondslag bestond3.

Na herhaalde oproepen van het EP heeft de Commissie op 16 januari 2007 de zogenaamde 
"aanpak in drie fasen" opgestart, die inhield: 1) het uitbrengen van een werkdocument van de 
diensten van de Commissie over pluralisme van de media, dat in 2007 werd gepubliceerd en 
waarin werd gesteld dat "het niet aangewezen is een communautair initiatief ten behoeve van 
pluralisme in de media te nemen"; 2) het opstarten van een onafhankelijke studie naar het 
pluralisme van de media in de EU-lidstaten om indicatoren voor de beoordeling van het 
pluralisme van de media in de EU-lidstaten vast te stellen: de studie ging in 2009 van start; 
3) een mededeling van de Commissie over de indicatoren voor pluralisme van de media in de 
EU-lidstaten – nooit uitgebracht – gevolgd door een openbare raadpleging – die nooit heeft 
plaatsgevonden4.Het waarnemingscentrum voor pluralisme in de media, een op risico gebaseerd 
instrument dat is ontwikkeld door de onafhankelijke studie, werd eveneens nooit in de praktijk 
toegepast. Het komt erop neer dat de Commissie de door de commissarissen Reding en 
Wallström aangekondigde "aanpak in drie fasen" heeft beëindigd door de derde fase en daarmee 
het gehele initiatief te laten varen. 

De huidige Commissie heeft stappen ondernomen om de bedreiging van overheidsinmenging 

                                               
1 Resolutie van 20 november 2002 over mediaconcentratie (PB C 25E van 29.1.2004, blz. 205); resolutie van 
4 september 2003 over de situatie van de grondrechten in de EU (PB C 76E van 25.3.2004, blz. 412); resolutie van 
4 september 2003 over televisie zonder grenzen (PB C 76E van 25.3.2004, blz. 453); resolutie van 6 september 2005 
over de toepassing van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 89/552/EEG ("Televisie zonder grenzen"), zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 97/36/EG, voor de periode 2001-2002 (PB C 193E van 17.8.2006, blz. 117); resolutie van 22 april 2004 
over de risico's van schending in de Europese Unie en met name in Italië van de vrijheid van meningsuiting en 
informatie (artikel 11, lid 2, van het Handvest van de grondrechten (verslag Boogerd-Quaak) (PB C 104E van 
30.4.2004, blz. 1026); resolutie van 25 september 2008 over concentratie en pluralisme in de media in de Europese 
Unie (PB C 8E van 14.1.2010, blz. 75); resolutie van 10 maart 2011 over de mediawet in Hongarije 
(P7_TA(2011)0094).
2 PB C 104E van 30.4.2004, blz. 1026.
3 Zie toelichting in het verslag Boogerd-Quaak. Tot op heden heeft de Commissie geen advies gevraagd van de 
Juridische Dienst om na te gaan of er al dan niet een rechtsgrond bestaat in de EU-wetgeving voor een wetsvoorstel 
en beraadt zij zich nog steeds over de kwestie. 
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/52.
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in publieke en private media het hoofd te bieden, te beginnen met de crisis in Hongarije: zij riep 
de Hongaarse overheid ertoe op haar mediawet te herzien om die in overeenstemming te brengen 
met het EU-recht, de richtlijn Audiovisuele mediadiensten en de normen van de Raad van 
Europa, met name de aanbevelingen van de commissaris voor de mensrechten en de commissie 
van Venetië.

Tegelijkertijd heeft commissaris Kroes een groep op hoog niveau voor mediavrijheid en 
-pluralisme ingesteld om deze zorgen aan te pakken. Opdracht van de groep is "de vrijheid van 
de media en de pers te analyseren, met inbegrip van het huidige rechtskader, en (…) na te gaan 
of er maatregelen getroffen moeten worden, waarbij concrete manieren moeten worden 
voorgesteld om bedreigingen voor de vrijheid en het pluralisme van de media het hoofd te 
bieden"1. De groep op hoog niveau zal aanbevelingen doen om de vrijheid van de pers en de 
media te garanderen in een onlinewereld en aangeven hoe risico's aangepakt moeten worden, 
bijvoorbeeld via wetgeving, betere handhaving en andere maatregelen, en op welk niveau dat 
moet gebeuren. De resultaten van de werkzaamheden van de groep op hoog niveau worden 
verwacht voor het einde van het jaar. 

De groep op hoog niveau zal samenwerken met het News Media Futures Forum van de EU –
dat een denkoefening moet uitvoeren rond de impact van de digitale revolutie op de Europese 
mediasectoren, de daaruit voortvloeiende risico's en kansen en opkomende nieuwe 
bedrijfsmodellen2 – alsook met het Centrum voor pluralisme en vrijheid van de media van 
het Europees Universitair Instituut in Florence, dat werkdocumenten zal publiceren, waaronder 
een werkdocument over de bevoegdheden van de EU ten aanzien van mediavrijheid en 
-pluralisme, dat voor eind juli gereed moet zijn.

Tegelijkertijd hebben ngo's steeds opgeroepen tot een initiatief van de EU voor mediavrijheid en 
-pluralisme. Er wordt momenteel gesproken over een te lanceren Europees burgerinitiatief 
voor mediapluralisme om de Commissie te verzoeken een wetgevingsinitiatief uit te werken 
om de nationale voorschriften inzake media-eigendom te harmoniseren om het pluralisme en de 
goede werking van de interne markt te beschermen, hetzij via een nieuwe richtlijn, hetzij via 
wijziging van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten. Het komt erop neer dat het debat rond 
vrijheid en pluralisme van de media en hoe deze te beschermen en te bevorderen in de lidstaten 
en in de EU aan kracht wint, waartoe dit verslag over het "EU-Handvest: normenstelling voor de 
mediavrijheid in de EU" moet bijdragen.

                                               
1 Zie het mandaat van de groep op hoog niveau vrijheid en pluralisme van de media (HLGMFP) 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2 Zie persbericht 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en


