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1. Uvod: mediji in demokracije

Medije pogosto imenujejo „javni pes čuvaj“ ali „četrta sila“ v demokracijah: „javni pes 
čuvaj“, ker državljanom pomagajo nadzirati dejanja tistih na oblasti, pa naj bo to država, 
vlada, parlament, stranke ali gospodarski in socialni akterji, saj državljanom zagotavljajo 
informacije, ki so zanje temeljnega pomena, da lahko na volitvah presojajo in ozaveščeno 
sprejemajo odločitve na tej podlagi. Medije opisujejo tudi kot „četrto silo“, ker imajo 
pomembno vlogo pri oblikovanju javnega mnenja, ki jo je mogoče zlorabiti za interese neke 
skupine, ponavadi tistih na oblasti. Ta dvojnost v bistvu prikazuje pozitivne in negativne 
vloge, ki jih lahko imajo mediji v demokraciji. 

Totalitarni in diktatorski režimi se redno lastijo medijev, da bi utišali kritične 
glasove, ustavili svobodo izražanja, svobodo obveščanja in svobodo medijev ter jih pretvorili
v „megafone“ režima. Skušnjava, da bi medije nadzirali za oglaševanje ravnanja tistih na 
oblasti in zmanjšanje prostora za kritične glasove, je dobro znana tudi v demokracijah.

Nevladne organizacije, združenja za spremljanje svobode medijev, Svet Evrope in 
OVSE ter študije in resolucije EP obsežno poročajo o grožnjah, ki jih vlade držav 
predstavljajo za medije, tudi v Evropski uniji: med drugim neposredni ali posredni politični 
nadzor in vpliv prek imenovanja medijskih direktorjev in nadzornih organov, ki ju izvajajo 
vlade ali parlamentarne večine; preprečevanje ali omejevanje dostopa nekaterih medijev do 
trga z uvajanjem licenc in dovoljenj za predvajanje programa; zloraba pravil o državni, 
nacionalni ali vojaški varnosti in javnem redu ali morali za uvedbo cenzure ter oviranje 
dostopa do dokumentov in informacij1; kršitev načela zaupnosti virov; odsotnost zakonov o 
koncentraciji medijev in navzkrižju interesov; uporaba oglaševanja za vpliv na uredniško 
politiko. 

Do takih kršitev svobode medijev prihaja tudi v državah članicah EU, kot je zapisano 
v poročilih nevladnih organizacij, objavljenih leta 2012: Glede na kazalnik svobode tiska2
Novinarjev brez meja je Bolgarija na 80. mestu, Grčija na 70., Italija na 61., Madžarska na 
40., Francija na 38., Združeno kraljestvo na 28., Litva in Latvija pa sta padli na 30. oziroma 
50. mesto. V poročilu o svobodi tiska organizacije Freedom House3 je položaj medijev v 
Italiji (70.), Bolgariji in na Madžarskem (78.) ter v Romuniji (86.) razvrščen med „delno 
svobodne“. Predstavnica OVSE za svobodo medijev letno poroča o svojih dejavnostih, da bi 
zagovarjala svobodo medijev: poročilo za leto 2012 kaže, da je še potrebno ukrepanje v zvezi 
s precejšnjim številom držav članic EU4.

Ta podoba kaže, da je svoboda medijev v Evropi še vedno ogrožena ter da je treba 
razviti skupne standarde in ukrepe za zagotovitev svobode medijev.

                                               
1 Ta proces je danes še pomembnejši, saj mediji zagotavljajo informacije, ki jih vlade poskušajo skriti pred 
javnim nadzorom (informacije Wikileaksa, ki so jih posredovali javni mediji, novinarske preiskave, ki so razkrile 
izredne izročitve CIE in skrivne zapore na ozemlju EU itd.).
2 Glej http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html. 
3 Glej http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf. 
4 Glej http://www.osce.org/fom. 
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2. Od svobode izražanja in obveščanja do svobode medijev

Mednarodno in evropsko pravo človekovih pravic ščiti svobodo mnenja, izražanja in 
obveščanja. Člen 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah, člen 19 Mednarodnega pakta 
o državljanskih in političnih pravicah ter člen 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah 
so najpomembnejše referenčne točke na tem področju. Listina EU o temeljnih pravicah gre 
še korak naprej, saj je v njenem členu 11(2) določeno, da „[se] spoštujeta […] svoboda in 
pluralizem medijev“, kar je novost v primerjavi s prejšnjimi pogodbami o človekovih 
pravicah. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Listina postala zavezujoča in odprl se 
je nov pogled na obveznost spoštovanja svobode medijev in pluralizma v EU, zlasti v zvezi s 
členom 2 (vrednote in načela EU), členom 7 in členi od 9 do 12 PEU o demokraciji in 
državljanstvu. 

Na prvem mestu je dolžnost držav članic, da ščitijo svobodo mnenja, izražanja, 
obveščanja in medijev, saj so ta načela zagotovljena tudi v njihovih ustavah in zakonih. Glede 
na to bi morala Evropska unija v primeru resne nevarnosti ali kršitve svobode in pluralizma 
medijev v državi članici sprožiti pobudo na podlagi Pogodb in Listine ter posegati v ureditev, 
da zaščiti evropski demokratični in pluralistični red in pravice državljanov. EP že ves 
čas podpira to razlago Pogodb in Listine, doktrina pa ta pristop imenuje „obrnjeni Solange“, 
katerega cilj je zaščititi bistvo temeljnih pravic – in evropskega državljanstva – iz člena 2 
PEU v celotnem pravnem prostoru EU pred tistimi državami članicami EU, ki jih kršijo na 
evropski in nacionalni ravni1.

Svoboda medijev je eno od področij, na katerih te različne razlage Komisije, EP in 
držav članic pridejo v navzkrižje. Že več kot desetletje razpravljamo o mejah evropskega 
poseganja v svobodo medijev, obstoju pravne podlage zanj, da EU ureja svobodo in 
pluralizem medijev z zakonodajnimi pobudami, ter političnih možnostih za tako 
posredovanje. 

3. EU in svoboda medijev

Evropski parlament je že večkrat izrazil zaskrbljenost glede svobode in pluralizma medijev 
ter je Komisijo pozval k ukrepanju, vključno s predložitvijo zakonodajne pobude o svobodi 
in pluralizmu medijev, saj je ves čas trdil, da je pravno in politično posredovanje EU za 
svobodo in pluralizem medijev ter obstoj pravne podlage zanj v Pogodbah2 potrebna in 
primerna. Pri tem je temeljnega pomena poročilo Boogerd Quaak3. EP je nedavno ponovil
stalni poziv in sicer v resoluciji z dne 10. Marca 2011 o medijski zakonodaji na Madžarskem 
                                               
1 Doktrina ta pogled na splošno podpira, glej 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, druga izdaja, str. 489–519.
2 Resolucije z dne 20. novembra 2002 o medijski koncentraciji, UL C 25E, 29.1.2004, str. 205; z 
dne 4. septembra 2003 o položaju temeljnih pravic v EU, UL C 76E, 25.3.2004, str. 412; z 
dne 4. septembra 2003 o televiziji brez meja, UL C 76E, 25.3.2004, str. 453; z dne 6. septembra 2005 o uporabi 
členov 4 in 5 Direktive 89/552/EGS („Televizija brez meja“), kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES, za 
obdobje 2001–2002, UL C 193E, 17.8.2006, str. 117; z dne 22. aprila 2004 o nevarnosti kršitev svobode 
izražanja in obveščanja v EU ter zlasti Italiji (člen 11(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (poročilo 
Boogerd Quaak), UL 104E, 30.4.2004, str. 1026; z dne 25. septembra 2008 o koncentraciji in pluralizmu v 
medijih v EU, UL C 8E, 14.1.2010, str. 75; z dne 10. marca 2011 o medijih na Madžarskem, P7_TA(2011)0094.
3 UL 104E, 30.4.2004, str. 1026.
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(odstavek 6). 
Če bi EU posredovala na področju svobode in pluralizma medijev s sprejetjem

pravnega akta, bi imela Komisija nesporno pristojnost, da kot „varuhinja Pogodb“ preverja 
izvajanje zakonodaje EU v državah članicah: s tem bi se povečale možnosti EU, da posreduje 
in se spopade z nevarnostmi na tem področju ter zagotavlja, da se obveznosti glede 
spoštovanja svobode in pluralizma medijev iz Listine izpolnjujejo v vsej EU.

Evropska komisija je vedno imela „zmernejši“ pristop k temu vprašanju in ni 
izpolnila zahtev EP. Službe Komisije so pripravile osnutek direktive o zaščiti pluralizma 
(pobuda Monti-Bangemann iz let 1996 in 1997), vendar se je Komisija nato leta 1997 odločila 
za začasen umik predloga, saj je naletel na politični notranji in zunanji odpor, pozneje pa je 
izjavila, da dvomi o obstoju zadostne pravne podlage1. 

Komisija je po več pozivih EP 16. januarja 2007 uvedla tako imenovani „pristop v treh 
korakih“, ki je vključeval: (1) izdajo Delovnega dokumenta osebja Komisije o pluralizmu 
medijev, objavljenega leta 2007, v katerem je navedeno, da „ne bi bilo primerno predložiti 
pobude Skupnosti o pluralizmu“; (2) uvedbo neodvisne študije o pluralizmu medijev v 
državah članicah EU, da bi opredelili kazalnike za ocenjevanje pluralizma medijev v državah 
članicah EU: študija je bila izdana leta 2009; (3) sporočilo Komisije o kazalnikih za 
pluralizem medijev v državah članicah EU (nikoli izdano), nato javno posvetovanje, ki ni bilo 
opravljeno2. Tudi „instrument za spremljanje pluralizma medijev“, orodje za spremljanje na 
podlagi tveganja, ki je bilo razvito v okviru neodvisne študije, ni bil nikoli uporabljen v 
praksi. V bistvu je Komisija prenehala s „pristopom v treh korakih“, ki sta ga predstavili 
komisarki Reding in Wallström, z opustitvijo tretjega koraka in celotne pobude. 

Sedanja Komisija je naredila korak naprej, da bi se spopadla z grožnjo vladnega 
nadzora nad javnimi in zasebnimi mediji, začela pa je s krizo na Madžarskem: madžarske 
oblasti je pozvala, naj pregledajo svojo zakonodajo o medijih, da bi jo uskladile z zakonodajo 
EU, direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS) in standardi Sveta Evrope, zlasti 
s priporočili komisarja za človekove pravice in Beneške komisije.

Komisarka Kroes je poleg tega in za reševanje teh vprašanj ustanovila Skupino na 
visoki ravni za svobodo medijev in pluralizem, katere namen je „analizirati svobodo 
medijev in tiska, vključno s sedanjim pravnim okvirom in […] oceniti potrebo po ukrepanju s 
predložitvijo konkretnih načinov za spopadanje s tveganji za pluralizem in svobodo 
medijev“3. Skupina na visoki ravni bo dajala priporočila za zagotavljanje svobode tiska in 
medijev v svetu interneta ter določala, kako naj bi se s spopadli s tveganji, tudi z zakonodajo, 
boljšim kazenskim pregonom in drugimi ukrepi, in na kateri ravni. Rezultati Skupine na 
visoki ravni se pričakujejo ob koncu leta. 
Skupina na visoki ravni bo sodelovala s forumom EU o prihodnosti medijev (Media 
Futures Forum ), ki se ukvarja z učinkom digitalne revolucije na evropske medijske 
industrije, tveganji, ki izhajajo iz tega, in priložnostmi ter nastajajočimi novimi poslovnimi 

                                               
1 Glej pojasnila v poročilu Boogerd Quaak. Do zdaj Komisija ni zahtevala nobenega mnenja pravne službe, da bi 
preverila, ali v pravu EU obstoja pravna podlaga za zakonodajno pobudo, in še vedno preučuje to vprašanje.
2 Http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52. 
3 Glej pooblastila HLGMFP 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf. 
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modeli1, in Centrom za pluralizem in svobodo medijev Inštituta evropske univerze v 
Firencah, ki bo objavljal delovne dokumente, vključno z dokumentom o vprašanju pristojnosti 
EU v zvezi s svobodo in pluralizmom medijev, ki se pričakuje konec julija.

Nevladne organizacije pa sočasno še naprej pozivajo k pobudi EU o svobodi in 
pluralizmu medijev. Razpravlja se o evropski državljanski pobudi o pluralizmu medijev v 
zvezi z njenim začetkom, pri čemer se Komisija poziva, naj z novo direktivo ali spremembo 
AVMS izda zakonodajno pobudo za uskladitev nacionalnih pravil o lastništvu medijev, da bi 
zaščitili pluralizem in pravilno delovanje notranjega trga. Razprave o vprašanju svobode in 
pluralizma medijev ter o tem, kako ju zaščititi in spodbujati v državah članicah in EU, v 
bistvu dobivajo nov zagon, h kateremu želi prispevati to poročilo o „Listini EU: standardi za 
svobodo medijev v EU“.

                                               
1 Glej sporočilo za javnost
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en.


