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1. Wprowadzenie: Media w systemie demokratycznym

W systemach demokratycznych media są często określane mianem „psa łańcuchowego” lub 
„czwartej władzy”. „Pies łańcuchowy”, ponieważ wspomagają obywateli w nadzorowaniu 
organów sprawujących władzę – państwa, rządu, parlamentu, partii politycznych, ale również 
działaczy społecznych i ekonomicznych – dostarczając obywatelom informacji, które są im 
niezbędne do dokonania oceny oraz do podjęcia świadomej decyzji w momencie wyborów. 
Media nazywane są również „czwartą władzą”, ponieważ odgrywają istotną rolę w 
kształtowaniu opinii publicznej i rola ta może być nadużywana lub wykorzystywana dla 
interesów określonej grupy, z reguły tej, która sprawuje władzę. Powyższa dychotomia oddaje 
w skrócie pozytywną i negatywną rolę, jaką media mogą odgrywać w społeczeństwie 
demokratycznym. 

Reżimy totalitarne i dyktatorskie z reguły nakładają więzy na media, aby zamknąć 
im usta i ograniczyć głosy krytyki, naruszając tym samym zasadę wolności słowa i dostępu do 
informacji oraz wolności mediów, które są w ten sposób przekształcane w „megafon” reżimu.  
Pokusa kontrolowania mediów w celu propagowania działań jednostek sprawujących 
władzę oraz ograniczenia przestrzeni dla głosów krytyki znana jest również w systemach 
demokratycznych.

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia monitorujące wolność mediów, Rada 
Europy i OBWE, jak również PE w licznych opracowaniach i rezolucjach obszernie donoszą 
o zagrożeniach, jakie rządy państw stanowią dla wolnych mediów, również w Unii 
Europejskiej. Jest to między innymi bezpośrednia lub pośrednia kontrola polityczna oraz 
wpływ wywierany poprzez wyznaczanie organów kontrolnych lub kierownictwa mediów 
przez rząd lub sejmową większość; zabranianie lub ograniczanie dostępu niektórych mediów 
do rynku poprzez licencjonowanie bądź wydawanie zezwoleń na emisję; nadużywanie oraz 
wykorzystywanie zasad dotyczących państwa, bezpieczeństwa narodowego i militarnego oraz 
reguł porządku publicznego lub zasad moralnych w celu narzucenia cenzury i ograniczenia 
dostępu do dokumentów i informacji1; naruszanie zasady tajności źródeł; brak praw 
regulujących koncentrację mediów oraz konflikt interesów; stosowanie reklam w celu 
wpłynięcia na linię edytorialną. 

Powyższe naruszenia zasady wolności mediów mają miejsce również w krajach 
członkowskich UE, zgodnie z raportami organizacji pozarządowych opublikowanymi w 2012 
r.: według Rankingu Wolności Prasy opracowanego przez organizację Reporterzy bez 
Granic2 Bułgaria zajmuje 80., Grecja 70., Włochy 61., Węgry 40., Francja 38., Wielka 
Brytania 28. miejsce, a Litwa i Łotwa odpowiednio 30. i 50. miejsce. Raport organizacji 
Freedom House o Wolności Prasy3 klasyfikuje sytuację mediów jako „wolnych od wpływów 
partyjnych” we Włoszech (70. miejsce), w Bułgarii i Węgrzech (78. miejsce), w Rumunii (86. 
miejsce). Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Słowa przedstawia coroczne raporty dotyczące 
                                               
1 Ten proces obecnie zyskuje na znaczeniu, ponieważ media rozpowszechniają 
informacje, które rządy starają się ukryć przed opinią publiczną (informacje Wikileaks 
przytaczane przez media, dochodzenia dziennikarskie ujawniające wydawanie 
więźniów CIA w trybie nadzwyczajnym oraz tajne więzienia na terytorium UE itd.).
2 Zob. http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html . 
3 Zob. 
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf . 
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podejmowanych przez organizację działań mających na celu obronę wolności mediów: raport 
opublikowany w 2012 r. wskazuje, że w wielu państwach członkowskich UE należy podjąć 
stosowne działania1.

Powyższy obraz pokazuje, że wolność mediów w Europie jest nadal niepewna i 
powinny zostać przedsięwzięte stosowne działania oraz przyjęte wspólne standardy mające na 
celu zagwarantowanie wolności mediów.

2. Od wolności słowa i dostępu do informacji do wolności mediów

Międzynarodowe i europejskie prawa człowieka chronią wolność poglądów, wolność słowa 
i dostępu do informacji. Artykuł 19 Powszechnej deklaracji praw człowieka, artykuł 19 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz artykuł 10 europejskiej 
konwencji praw człowieka stanowią główne punkty odniesienia w tym zakresie. Karta praw 
podstawowych UE idzie o krok dalej, ujmując w artykule 11(2) twierdzenie: „Szanuje się 
wolność i pluralizm mediów”, co stanowi nowość w porównaniu z poprzednimi traktatami 
dotyczącymi praw człowieka. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Karta staje się 
wiążąca a obowiązek w UE do poszanowania wolności i pluralizmu mediów powinien zacząć 
być postrzegany z nowej perspektywy, szczególnie w związku z artykułem 2 (wartości i 
zasady UE), artykułami 7 i 9-12 TUE dot. demokracji i obywatelstwa. 

Obowiązek ochrony wolności poglądów, słowa i dostępu do informacji oraz wolności 
mediów jest przede wszystkim obowiązkiem państw członkowskich, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich konstytucjach i prawie. Wziąwszy pod uwagę 
powyższe, w przypadku poważnego zagrożenia wolności i pluralizmu mediów w 
którymkolwiek z państw członkowskich, w oparciu o Traktaty i Kartę praw Unia Europejska 
powinna przedsięwziąć działania mające na celu ochronę europejskiego systemu 
demokratycznego i pluralistycznego oraz praw obywateli. PE nieustannie wspiera taką 
interpretację Traktatów i Karty praw a doktryna określa to podejście jako „odwróconą 
doktrynę Solange” w dążeniu do ochrony istoty praw podstawowych oraz obywateli 
europejskich gwarantowanych w art. 2 TUE poprzez środki prawne skierowane 
przeciwko tym państwom członkowskim, które naruszają te prawa na poziomie 
wewnętrznym i europejskim2.

Wolność mediów stała się punktem konfliktu, w którym ścierają się różne 
interpretacje Komisji, PE oraz państw członkowskich. Granice europejskiej interwencji w 
odniesieniu do wolności mediów, istnienie podstaw prawnych UE pozwalających na 
regulowanie wolności i pluralizmu mediów poprzez inicjatywy legislacyjne, jak również 
możliwości polityczne takiej interwencji były przedmiotem dyskusji przez ponad dziesięć lat. 

                                               
1 Zob. http://www.osce.org/fom  
2 Doktryna wspiera istotę tego poglądu, zob. 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, Numer 2, str. 489–519.
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3. UE a wolność mediów

Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał zainteresowanie wolnością i pluralizmem 
mediów oraz wezwał Komisję do działania, łącznie z propozycją inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej wolności i pluralizmu mediów, wyrażając tym samym nieustające przekonanie o 
potrzebie i stosowności prawnych i politycznych działań UE wspierających wolność i 
pluralizm mediów, jak również o istnieniu podstaw prawnych ku temu zawartych w 
Traktatach1. Sprawozdanie Johanny Boogerd Quaak2 jest szczególnie znaczące w tej kwestii. 
PE niedawno ponownie podkreślił swoje stanowisko w rezolucji z dnia 10 marca 2011 r. w 
kwestii praw regulujących media na Węgrzech (ust. 6).

Po interwencji UE w kwestii pluralizmu i wolności mediów polegającej na przyjęciu 
odpowiedniego aktu prawnego, Komisja miałaby niepodważalne prawo do kontroli wdrażania 
prawa UE w państwach członkowskich jako „obrońca Traktatów”. Poszerzyłoby to 
możliwości interwencji UE, która miałaby możliwość stosowania ostrzeżeń w tej kwestii oraz 
weryfikacji, czy zobowiązania do poszanowania wolności i pluralizmu mediów są 
przestrzegane w całej UE.

Komisja Europejska zawsze reprezentowała bardziej „umiarkowane” podejście 
do tej kwestii i nie przyjęła wniosków PE. Urzędnicy Komisji przygotowali szkic 
dyrektywy dotyczącej ochrony pluralizmu (inicjatywa Montiego i Bangemanna z lat 1996-
1997), jednak w 1997 r. Komisja zdecydowała o zawieszeniu tej propozycji w związku z 
wewnętrznymi i zewnętrznymi sprzeciwami a następnie oświadczyła, iż wątpi w istnienie 
wystarczających podstaw prawnych3. 

Po licznych wezwaniach ze strony PE dnia 16 stycznia 2007 r. Komisja zaproponowała tzw. 
„Program 3 Kroków” przewidujący: 1) Wydanie w 2007 r. raportu powołanej przez 
Komisję Europejską Grupy roboczej dot. pluralizmu mediów, według którego
„inicjatywa Wspólnoty w kwestii pluralizmu nie byłaby stosowna”; 2) Przeprowadzenie 
niezależnych badań dotyczących pluralizmu mediów w państwach członkowskich UE
mających na celu określenie wskaźników do oceny pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE. Badanie zostało opublikowane w 2009 r.; 3) Komunikat Komisji 
dotyczący wskaźników pluralizmu mediów w państwach członkowskich, który nigdy nie 
                                               
1 Rezolucje z dn. 20 listopada 2002 r. o koncentracji mediów, Dz. U. UE C 25 E z 
29.1.2004, s. 205; z dnia 4 września 2003 r. o sytuacji praw podstawowych w UE Dz. U. 
EU C 76 E z 25.3.2004, s. 412, z dnia 4 września 2003 r. o Telewizji bez granic, Dz. U. UE 
76 E z 26.3.2004, s. 453; z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zastosowania art. 4 i 5 
dyrektywy 89/552/EWG („Telewizja bez granic”), zmienionej dyrektywę 97/36/WE, w 
latach 2001-2002, Dz. U. UE 193 E z 17.8.2006, s. 117; z dnia 22 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zagrożenia na terenie UE, a szczególnie we Włoszech, wolności słowa i dostępu 
do informacji (Art. 11(2) Karty praw podstawowych (sprawozdanie przygotowane 
przez Johannę Boogerd Quaak), Dz. U. UE 104 E z 30.4.2004, s. 1026; z dnia 25 września 
2008 r. o koncentracji i pluralizmie mediów w UE, Dz. U. EU C 8 E z 14.1.2010, s. 75;  z 
dnia 10 marca 2011 r. o mediach na Węgrzech, P7_TA(2011)0094.
2 Dz.U. 104 E z 30.4.2004, s. 1026.
3 Zob. Memorandum Wyjaśniające do sprawozdania Boogerd Quaak. Do chwili obecnej 
Komisja nie zażądała opinii prawnej mającej na celu weryfikację, czy w prawie UE 
istnieją podstawy prawne dla inicjatywy ustawodawczej i nadal rozważa tę kwestię.
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został wydany, oraz mającą nastąpić po nim debatę publiczną, która nie miała miejsca do tej 
pory1. Monitor Pluralizmu Mediów, narzędzie do monitorowania i oceny ryzyka w oparciu o 
niezależne badania, nie został nigdy wprowadzony w życie. Podsumowując, Komisja 
przerwała „program 3 kroków”, co zostało ogłoszone przez Komisarzy Redinga i Wallströma, 
którzy przekazali decyzję o zaniechaniu 3. kroku i całej inicjatywy. 

Obecny skład Komisji powziął kroki mające na celu przeciwstawienie się ryzyku 
kontroli rządów nad publicznymi i prywatnymi mediami, w wyniku kryzysu na 
Węgrzech. Komisja wezwała władze węgierskie do weryfikacji i modyfikacji prawa w 
zakresie mediów, tak aby było ono bardziej spójne z prawem UE, z dyrektywą o 
audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) oraz ze standardami Rady Europy, a w 
szczególności z zaleceniami Komisarza Praw Człowieka oraz Komisji Weneckiej.  

Jednocześnie, mając na celu rozwiązanie powyższych problemów, Komisarz Kroes 
powołała Grupę Wysokiego Szczebla w Sprawie Wolności i Pluralizmu Mediów
(HLGMFP), której celem ma być „analiza wolności mediów i prasy, łącznie z obowiązującym 
systemem prawnym oraz... ocena potrzeby podjęcia działań wraz z zaproponowaniem 
konkretnych rozwiązań służących ochronie wolności i pluralizmu mediów” 2. Grupa 
Wysokiego Szczebla opracuje zalecenia służące zagwarantowaniu wolności prasy i mediów w 
świecie Internetu oraz oszacuje, w jaki sposób należy stawić czoła zagrożeniom, również na 
drodze ustawodawczej, skuteczniejszego egzekwowania prawa i innych środków, oraz oceni, 
na jakim poziomie należy podjąć takie działania. Efekty pracy Grupy są spodziewane przed 
końcem bieżącego roku. 
Grupa Wysokiego Szczebla będzie współpracować z Unijnym Forum Przyszłości Mediów, 
którego zadaniem będzie ocena wpływu rewolucji cyfrowej na europejski przemysł medialny, 
wynikające z niej zagrożenia i możliwości oraz kształtujące się nowe modele biznesowe3, jak 
również z Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów przy Europejskim Instytucie 
Uniwersyteckim we Florencji, które m.in. zajmie się publikacją dokumentów roboczych 
łącznie z rozpowszechnieniem publikacji UE w zakresie wolności i pluralizmu mediów, 
oczekiwanej pod koniec lipca.

Równolegle Organizacje Pozarządowe ponawiają wezwania wobec UE do podjęcia 
inicjatywy służącej ochronie wolności i pluralizmu mediów. Rozważa się zgłoszenie 
Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz Pluralizmu Mediów, z jednoczesnym 
wezwaniem Komisji do powzięcia inicjatywy ustawodawczej służącej ujednoliceniu norm 
krajowych dotyczących własności mediów celem ochrony pluralizmu oraz poprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, na drodze nowej dyrektywy lub zmian w dyrektywie 
AVMSD. Podsumowując, dyskusje na temat wolności i pluralizmu mediów oraz sposobu 
ochrony i promowania ich w państwach członkowskich oraz w UE wchodzą w nową fazę, do 
której niniejsze sprawozdanie w sprawie „Karty UE: standardy określające wolność mediów 
w UE” chce się przyczynić.

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Zob. kompetencje HLGMFP 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.p
df
3 Zob. komunikat prasowy: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  


