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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

21.6.2012

DOCUMENT DE LUCRU NR. 1
referitor la Carta UE: Norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Renate Weber



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

RO

1. Introducere: mass-media în cadrul democrațiilor

Mass-media a fost adesea denumită „câinele de pază public” sau „a patra putere” în cadrul 
democrațiilor: „câinele de pază public”, deoarece ajută cetățenii să controleze acțiunile celor 
care dețin puterea – fie statul, guvernul, parlamentul, partidele, dar și actorii economici și 
sociali – furnizându-le informații care pentru cetățeni sunt fundamentale pentru a judeca și a 
lua decizii în cunoștință de cauză cu ocazia consultărilor electorale. Mass-media a fost 
descrisă și ca „a patra putere”, deoarece joacă un rol important în formarea opiniei publice, 
care poate fi întrebuințată greșit și abuzată în interesul unui anumit grup, de obicei al celor 
care dețin puterea. În fond, dihotomia ilustrează rolul pozitiv și cel negativ pe care mass-
media îl poate avea în cadrul unei democrații.

Regimurile totalitariste și dictatoriale în mod obișnuit acaparează mass-media 
pentru a înăbuși opiniile critice, pentru a suprima libertatea de exprimare, de informare și 
libertatea mass-mediei, care este transformată într-un „megafon” al regimului. Tentația de a 
controla mass-media pentru a face cunoscute acțiunile celor care dețin putere și pentru a 
slăbi poziția opiniilor critice este bine cunoscută și în cadrul democrațiilor.

ONG-urile, asociațiile care monitorizează libertatea mass-mediei, Consiliul Europei și 
OSCE, precum și studiile și rezoluțiile Parlamentului European au raportat în mod extins cu 
privire la amenințările aduse la adresa mass-mediei de guvernele statelor, inclusiv a celor 
din Uniunea Europeană. printre altele, controlul politic direct sau indirect și influența prin 
numirea de către guvern sau de către majoritatea parlamentară a șefilor mass-mediei sau a 
organismelor de control al mass-mediei; interzicerea sau limitarea accesului unor societăți de 
presă la piață prin intermediul acordării de licențe sau de autorizații pentru radiodifuzare;
întrebuințarea greșită și abuzarea față de normele privind securitatea statului, națională sau 
militară și ordinea publică sau moralitatea pentru a impune cenzura și pentru a împiedica 
accesul la documente și informații1; încălcarea principiului încrederii surselor; absența legilor 
privind concentrarea mass-mediei și conflictele de interese; utilizarea publicității pentru a 
influența linia editorială.

Aceste încălcări ale libertății mass-mediei au loc și în statele membre ale UE, astfel 
cum sunt reflectate în rapoartele ONG-urilor publicate în 2012: potrivit Indexului privind 
libertatea presei al organizației Reporteri Fără Frontiere 2, Bulgaria se plasează pe locul 80, 
Grecia pe 70, Italia pe 61, Ungaria pe 40, Franța pe 38, Regatul Unit pe 28, Lituania și 
Letonia pe 30 și, respectiv, 50. Raportul privind libertatea presei al organizației Freedom 
House3 clasifică situația mass-mediei ca fiind „parțial liberă” în Italia (locul 70), Bulgaria și
Ungaria (locul 78), România (locul 86) . Reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-mediei 
raportează anual cu privire la activitățile sale de apărare a libertății mass-mediei în raportul 
din 2012 se arată că încă mai sunt necesare acțiuni în ceea ce privește un umăr destul de mare 

                                               
1 Astãzi acest proces este și mai relevant, deoarece mass-media furnizează informații pe care guvernele încearcă 
să le ascundă de examinarea publicului (informațiile Wikileaks raportate de mass-media publică, anchetele 
jurnalistice care au dezvăluit extrădări extraordinare desfășurate de CIA și închisori secret ale CIA de pe 
teritoriul UE etc.)
2 A se vedea http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
3 A se vedea http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf 
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de state membre ale UE1.

Această imagine demonstrează că libertatea mass-mediei încă este o miză 
importantă în Europa și că ar trebui dezvoltate standarde și acțiuni comune pentru a garanta 
libertatea mass-mediei.

2. De la libertatea de exprimare și de informare la libertatea mass-mediei

Legislația privind drepturile omului de la nivel internațional și european protejează libertatea 
de opinie, de exprimare și de informare. În acest domeniu, principalele referințe sunt 
articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 19 din Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile și politice și articolul 10 din Convenția europeană a 
drepturilor omului. Carta drepturilor fundamentale ale UE face un pas în plus prevăzând în 
articolul 11 alineatul (2) că „libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă 
sunt respectate”, ceea ce este o noutate în comparație cu tratatele anterioare în materie de 
drepturile omului. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, carta a devenit 
obligatorie, iar obligația din cadrul UE de a respecta libertatea și pluralismul mass-mediei este 
privită dintr-o altă perspectivă, în special în legătură cu articolul 2 (valorile și principiile UE), 
articolul 7 și articolele 9-12 din TUE privind democrația și cetățenia.

În primul rând este de datoria statelor membre să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-mediei, deoarece acestea sunt principii garantate și 
prin constituțiile și legile lor. Acestea fiind spuse, în cazul în care există un risc sau o 
încălcare gravă a libertății și a pluralismului mass-mediei într-un stat membru, Uniunea 
Europeană ia inițiativa în temeiul tratatelor și al cartei și intervine pentru a proteja ordinea 
democratică și pluralistă europeană și drepturile cetățenilor. PE susține în mod constant 
această interpretare a tratatelor și a cartei, în timp ce doctrina a descris această abordare ca 
fiind „propunerea Solange inversată” care are ca scop protejarea esenței drepturilor 
fundamentale – și a cetățeniei europene – consacrate în articolul 2 din TUE la nivelul 
întregului spațiu juridic al UE împotriva statelor membre ale UE care le încalcă la nivel 
european și intern 2.

Libertatea mass-mediei a fost unul dintre domeniile în care s-au ciocnit interpretările 
diferite date de Comisie, de Parlament European și de statele membre. Limitele intervenției 
europene în ceea ce privește libertatea mass-mediei, existența unui temei juridic pentru ca UE 
să reglementeze libertatea și pluralismul mass-mediei prin inițiative legislative, precum și 
oportunitatea politică a unei astfel de intervenții sunt discutate de mai bine de un deceniu.

3. UE și libertatea mass-mediei

Parlamentul European și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea privind libertatea și 
pluralismul mass-mediei și a solicitat Comisiei să acționeze, inclusiv prin propunerea unei 
                                               
1 A se vedea http://www.osce.org/fom
2 În fond, doctrina a susținut aceastã opinie, a se vedea 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, numãrul 2, pp. 489–
519.
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inițiative legislative privind libertatea și pluralismul mass-mediei, deoarece PE susține în 
mod constant necesitatea și adecvarea unei intervenții juridice și politice a UE în ceea ce 
privește libertatea și pluralismul mass-mediei, precum și existența, în acest sens, a unui temei 
juridic în tratate1. Raportul Boogerd Quaak2 este esențial în această misiune. PE reiterează cel 
mai recent solicitarea sa constantă din Rezoluția din 10 martie 2011 referitoare la legislația 
privind mass-media din Ungaria (punctul 6).

Odată ce UE a intervenit în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei prin 
adoptarea unui act juridic, Comisia va avea competențe incontestabile, în calitate de „gardian 
al tratatelor”, de a verifica punerea în aplicare a dreptului UE în statele membre: ceea ce ar 
extinde posibilitățile UE de a interveni pentru a rezolva amenințările din acest domeniu și 
pentru a se asigura că obligațiile din cartă de a respecta libertatea și pluralismul mass-mediei 
sunt aplicate pe întregul teritoriu al UE.

Comisia Europeană are întotdeauna o abordare mai „moderată” față de acest aspect 
și nu a dat niciodată curs solicitărilor Parlamentului European. Serviciile Comisiei au pregătit 
un proiect de directivă privind protecția pluralismului (inițiativa Monti-Bangemann din 
1996/7), dar a hotărât în 1997 să suspende propunerea deoarece a întâmpinat rezistență 
politică internă și externă, iar ulterior a declarat că se îndoiește de existența unui temei juridic 
suficient 3.

După repetate solicitări ale PE, Comisia a lansat la 16 ianuarie 2007 așa-numita „abordare în 
3 etape” care include: 1) emiterea unui document de lucru al serviciilor Comisiei privind 
pluralismul mass-mediei, publicat în 2007, care prevede că „nu ar fi adecvat să se depună o 
inițiativă comunitară privind pluralismul”; 2) lansarea unui studiu independent privind 
pluralismul mass-mediei din statele membre ale UE pentru a defini indicatorii de evaluare a 
pluralismului mass-mediei din statele membre ale UE: studiul a fost emis în 2009; 3) o 
comunicare a Comisiei privind indicatorii pentru pluralismul mass-mediei din statele membre 
ale UE, care nu a fost niciodată emisă, urmată de o consultare publică, care nu a avut loc4.
„Organismul de monitorizare a pluralismului mass-mediei”, un instrument de monitorizare 
bazat pe riscuri și dezvoltat în cadrul studiului independent, nu a fost niciodată aplicat în 
practică. În fond, Comisia a întrerupt „abordarea în 3 etape” anunțată de comisarii Reding și 
Wallström, renunțându-se la cea de a treia etapă și odată cu ea la întreaga inițiativă.

                                               
1 Rezoluția din 20 noiembrie 2002 privind concentrarea mass-mediei, JO C 25E, 29.1.2004, p. 205, Rezoluția din 
4 septembrie 2003 privind situația drepturilor fundamentale din UE, JO C 76E, 25.3.2004, p. 412, Rezoluția din 
4 septembrie 2003 privind televiziunea fără frontiere, JO C 76E, 25.3.2004, p. 453; Rezoluția din 
6 septembrie 2005 privind aplicarea articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE („Televiziune fără frontiere”), 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 2001-2002, JO C 193E, 17.8.2006, p. 117;
Rezoluția din 22 aprilie 2004 privind riscul de încălcare, în UE și, în special, în Italia, a libertății de exprimare și 
de informare [articolul 11 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale (Boogerd Quaak report)], JO 104E, 
30.4.2004, p. 1026 Rezoluția din 25 septembrie 2008 privind concentrarea și pluralismul mass-mediei din UE, 
JO C 8E, 14.1.2010, p. 75; Rezoluția din 10 martie 2011 referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria, 
P7_TA(2011)0094.
2 JO 104E, 30.4.2004, p. 1026.
3 A se vedea expunerea de motive din raportul Boogerd Quaak. Pânã în prezent Comisia nu a solicitat nici un 
aviz din partea serviciilor juridice pentru a verifica existența sau inexistența unui temei juridic în dreptul UE 
privind o inițiativã legislativã și încã mai reflectã cu privire la aceastã chestiune.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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Actuala Comisie a făcut un pas înainte pentru a rezolva amenințările prezentate de 
controlul guvernamental al mass-mediei publice și private, începând cu criza din Ungaria: a 
solicitat autorităților maghiare să își revizuiască legislația privind mass-media pentru a deveni 
conformă cu dreptul UE, cu Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (AVMSD) 
și cu standardele Consiliului Europei, în special cu recomandările comisarului pentru 
drepturile omului și ale Comisiei de la Veneția.

În același timp, pentru a răspunde acestor îngrijorări, comisarul Kroes a creat un grup 
la nivel înalt privind libertatea și pluralismul mass-mediei al cărui obiectiv este „să 
analizeze libertatea mass-mediei și a presei, inclusiv actualul cadru juridic și să evalueze 
nevoia de acțiune, propunând metode concrete de rezolvare a riscurilor care vizează 
pluralismul și libertatea mass-mediei”1. Grupul la nivel înalt va formula recomandări pentru a 
asigura libertatea presei și a mass-mediei într-o lume a internetului și va stabili modalitatea de 
rezolvare a riscurilor, inclusiv prin legislație, printr-o mai bună aplicare a legislației și prin 
alte măsuri, precum și la ce nivel. Rezultatele activității grupului la nivel înalt sunt 
preconizate pentru sfârșitul anului.
Grupul la nivel înalt va coopera cu Forumul UE pentru viitorul mass-mediei, care are 
responsabilitatea de a reflecta cu privire la impactul revoluției digitale asupra industriilor 
mass-media europene, la riscurile și oportunitățile rezultate și la noile modele de afaceri 
emergente2, precum și cu Centrul pentru Pluralismul și Libertatea Mass-mediei din cadrul
Institutului Universitar European din Florența, care va publica lucrări, inclusiv despre 
chestiunea legată de competențele UE privind libertatea și pluralismul mass-mediei, ceea ce 
se preconizează pentru sfârșitul lunii iulie.

În paralel, ONG-urile continuă să solicite o inițiativă din partea UE privind libertatea 
și pluralismul mass-mediei. Inițiativa cetățenească europeană pentru pluralismul mass-
mediei este discutată în vederea lansării sale, solicitându-se Comisiei să emită o inițiativă 
legislativă pentru a armoniza normele naționale privind drepturile de proprietate în materie de 
mass-media, cu scopul de a proteja pluralismul și buna funcționare a pieței interne, fie printr-o 
nouă directivă, fie printr-un amendament al Directivei privind serviciile mass-media 
audiovizuale. În fond, discuțiile privind chestiunea libertății și pluralismului mass-mediei și 
modul prin care să fie protejate și promovate în statele membre și în UE capătă un nou 
impuls, la care dorește să contribuie prezentul raport privind „Carta UE norme standard 
pentru libertatea mass-mediei în UE”.

                                               
1 A se vedea termenii de referințã ai grupului la nivel înalt privind libertatea și pluralismul mass-mediei 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2 A se vedea comunicatul de presã 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en


