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I. Johdanto

Tiedotusvälineitä koskeva Unkarin lainsäädäntökehys on muuttunut huomattavasti kahden 
viime vuoden aikana. Unkarin tasavallan perustuslakia muutettiin vuonna 20101, ja uusi 
perustuslaki, johon sisältyy tiedostusvälineitä koskevaan lainsäädäntöön liittyviä uusia 
säännöksiä2, tuli voimaan vuonna 2012. Vuonna 2011 tuli voimaan useita lakeja, joissa 
säädettiin tiedotusvälineistä ja joita muutettiin samana vuonna ja myöhemmin vuonna 2012.
Eräitä säännöksiä, jotka sisältyvät tiedostusvälineitä koskeviin lakeihin, kritisoitiin 
kansainvälisesti ja niitä pidettiin ongelmallisina EU:n perussopimusten ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, kansainvälisen ja eurooppalaisen lainsäädännön, mielipiteen-, ilmaisun- ja 
tiedonvapautta suojelevien ei-sitovien tekstien sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
asiaankuuluvan oikeuskäytännön valossa.

Tässä työasiakirjassa esitetään yleiskatsaus huolta aiheuttaneista erityissäännöksistä, joita on 
muutettu tällä välin tai joita voitaisiin vielä selkeyttää ja muuttaa, jotta voitaisiin korjata 
jäljellä olevat puutteet.

Tässä yhteydessä otetaan huomioon komission, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun, 
Euroopan neuvoston pääsihteerin, tiedotusvälineiden vapautta koskevista asioista vastaavan 
Etyjin edustajan ja mielipiteen- ja ilmaisunvapauden edistämisestä vastaavan YK:n 
erityisedustajan ja Unkarin viranomaisten välisen tietojen vaihdon yhteydessä laaditut arviot.
Lisäksi otetaan huomioon Euroopan neuvoston asiantuntijoiden 11. toukokuuta 2012 tekemä 
selvitys Unkarin tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä3, 17.–18. kesäkuuta 2011 
annettu Venetsian komission lausunto Unkarin uudesta perustuslaista4 sekä sitä koskeva 
Unkarin hallituksen kanta, joka välitettiin 6. heinäkuuta 20115.

Perustuslain säännöksessä lehdistönvapautta ei ole määritelty yksilön oikeudeksi vaan valtion 
velvollisuudeksi6; lehdistön vapautta ja valvontaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 

                                               
1 Parlamentti muutti vuoden 2010 lailla N:o CLXIII aiempaa Unkarin perustuslakia, ja muutos tuli voimaan 
2. tammikuuta 2011. 7/A (2) pykälässä säädetään, että lainsäädäntöön on sisällytettävä tiedotusvälineistä ja 
televiestinnästä vastaavan kansallisen viranomaisen määräyksiä. Aiempaa perustuslakia muutettaessa 
perustuslakiin sisällytettiin myös VIII/B luku, jossa säädetään tiedotusvälineistä ja televiestinnästä vastaavan 
kansallisen viranomaisen toiminnasta (40/D pykälä). 
2 T (2) pykälässä todetaan, että oikeussäännöllä tarkoitetaan ... itsenäisen sääntelyelimen johtajan määräyksiä. 
9 pykälän 3 momentissa todetaan, että lehdistönvapautta ja mediapalvelujen, lehdistötuotteiden ja 
viestintämarkkinoiden valvontaelintä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään päälailla. 9 pykälän 
3 momentin mukaisesti tasavallan presidentti nimittää ... itsenäisten sääntelyelinten johtajat. 6 pykälän 1 ja 
2 momentissa säädetään erityisestä perustuslain suojasta, joka koskee mahdollisuutta saada käyttöönsä ja levittää 
yleistä etua koskevia tietoja. 
23 pykälässä säädetään itsenäisistä sääntelyelimistä, ja sen mukaan  parlamentti voi perustaa päälailla itsenäisiä 
sääntelyelimiä, joiden tehtävänä on hoitaa tiettyjä tehtäviä ja käyttää tiettyjä toimeenpanovallan käyttäjälle 
kuuluvia toimivaltuuksia. Parlamentti ei ole toistaiseksi kuitenkaan hyväksynyt tiedotusvälinelakia tai itsenäisiä 
sääntelyelimiä koskevia päälakeja. (Tiedotusvälinelait hyväksyttiin 31. joulukuuta 2010 eli ennen perustuslain 
voimaantuloa 1. tammikuuta 2012.) 
3 Euroopan neuvoston asiantuntijalausunto tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä: "Expertise by 
Council of Europe experts on Hungarian media legislation: ACT CIV of 2010 on the freedom of the press and 
the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV of 2010 on media services and mass media, 
11 may 2012".
4 Lausunto N:o 621/2011 – CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
6 Perustuslain IX pykälä: (1) Jokaisella henkilöllä on oikeus ilmaista mielipiteensä. (2) Unkari tunnustaa 
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sääntely jätetään selväsanaisesti päälailla (jonka hyväksymiseen vaaditaan kahden 
kolmasosan enemmistö) säädettäväksi ilman mitään ohjeita tällaisen lain tarkoituksesta, 
sisällöstä ja rajoituksista1. Venetsian komissio suositti säännöksen muuttamista tavalla, jolla 
ilmaistaan selvästi, että perustuslailliset takeet sisältävät yksilön oikeudet2.

Tiettyjen tiedotusvälineitä ja viestintää koskevien lakien muuttamisesta 10. elokuuta 2010 
hyväksytyllä lailla N:o LXXXII muutettiin eräitä tiedotusvälineitä ja viestintää koskevia 
lakeja3. Lailla muutettiin sääntelyjärjestelmän institutionaalista rakennetta ja perustettiin 
muun muassa seuraavat uudet keskitetyt viestinnän sääntelyviranomaiset: tiedotusvälineistä ja 
televiestinnästä vastaava kansallinen viranomainen sekä tiedotusvälineitä käsittelevä 
neuvosto.

Lehdistönvapautta ja mediasisällön perussääntöjä koskevassa 9. marraskuuta 2010 
hyväksytyssä laissa N:o CIV ("tiedotusvälineitä koskeva perustuslaki") määritellään 
mediasisällön perussäännöt. Mediapalveluja ja joukkotiedotusvälineitä koskevassa 
31. joulukuuta 2010 hyväksytyssä laissa, jolla korvattiin radio- ja televisiolähetyksiä koskeva 
laki vuodelta 1996, sen sijaan määritetään tarkemmin kaikkien mediajakelukanavien sisältöä 
koskevat uudet säännökset, tiedotusvälineiden toimintaa sääntelevien uusien elinten 
viranomaiset sekä uuden lainsäädännön rikkomisesta määrättävät seuraamukset ja sakot.
Molemmat lait tulivat voimaan 1. tammikuuta 2011, ja niitä muutettiin maaliskuussa 20114

komission kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena.

Perustuslakituomioistuin arvioi päätöksensä N:o 165/2011 mukaisesti, missä määrin lain 
hyväksymismenettelyä koskevat säännökset olivat perustuslain mukaisia, minkä lisäksi se 
arvioi lehdistön virallista valvontaa, painettujen ja sähköisten painotuotteiden 
rekisteröintivelvollisuutta, tietolähteiden suojelua, tietojen antamista koskevaa velvollisuutta 
sekä tiedotusvälineistä ja viestinnästä vastaavaa valtuutettua.5

                                                                                                                                                  
lehdistön vapauden ja moniarvoisuuden ja puolustaa niitä ja takaa demokraattisen julkisen 
mielipiteenmuodostuksen edellyttämän vapaan tiedonvälityksen. (3) Lehdistönvapautta ja mediapalvelujen, 
lehdistötuotteiden ja viestintämarkkinoiden valvontaelintä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään 
päälailla.
1 Ks. Unkarin hallituksen kanta, s. 6: "Perustuslain IX pykälässä säädetään, että jokaisella henkilöllä on oikeus 
ilmaista mielipiteensä. Tällainen ilmaisunvapauden muotoilu on täysin Euroopan ihmisoikeussopimuksen asiaa
koskevan artiklan (10 artikla) mukainen. Samalla IX pykälässä valtio velvoitetaan tunnustamaan lehdistön 
vapaus ja moniarvoisuus ja puolustamaan niitä sekä takaamaan demokraattisen julkisen 
mielipiteenmuodostuksen edellyttämä vapaa tiedonvälitys […]. Euroopan ihmisoikeussopimuksessakaan ei 
mainita nimenomaisesti yksilön oikeutta lehdistönvapauteen – tällainen vapaus johdetaan yksilön oikeudesta 
ilmaisunvapauteen.
2 Ks. Venetsian komission lausunto, 74 kohta.
3 Sähköistä viestintää koskeva vuoden 2003 laki C, radio- ja televisiolähetyksiä koskeva vuoden 1996 laki I ja 
kansallista uutistoimistoa koskeva vuoden 1996 laki CXXVII.
4 Vuoden 2010 lain CIV sekä vuoden 2010 lain CLXXXV muuttamisesta annettu vuoden 2011 laki XIX. Näitä 
muutoksia seurasi 19. heinäkuuta 2011 hyväksytty vuoden 2011 laki CVII tiettyjen sähköistä viestintää 
koskevien lakien muuttamisesta, jossa muutettiin etupäässä 31. joulukuuta 2010 hyväksyttyä ns. 
tiedotusvälinelakia, vuoden 2003 lakia sähköisestä viestinnästä sekä vuoden 2007 lakia 74, joka koski ohjelmien 
jakelua ja digitalisointia.
5 Unkarin perustuslakituomioistuimen (Alkotmánybíróság) päätös N:o 165/2011 (XII. 20.) (AB)
tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä, joka hyväksyttiin Unkarin tasavallan perustuslaista annetun vuoden 
1949 lain N:o XX nojalla, jossa säädettiin perustuslakituomioistuimen toimivallasta käsitellä yksityisten 
henkilöiden ja järjestöjen jättämiä vetoomuksia: Luettavissa verkko-osoitteessa 
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Perustuslakituomioistuin totesi tietyt vuoden 2010 lain N:o CIV säännökset perustuslain 
vastaisiksi ja pyysi Unkarin parlamenttia muuttamaan lakia viimeistään 31. toukokuuta 2012.
Kyseiset säännökset koskivat painetun lehdistön sisällön sääntelyä, tiedotusvälineistä 
vastaavan viranomaisen painettuja ja sähköisiä tiedotusvälineitä koskevaa määräysvaltaa, 
toimittajien tietolähteiden suojelua, tiedotusvälineistä ja viestinnästä vastaavan valtuutetun 
virkaa sekä tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen mahdollisuutta vaatia saada käyttöönsä 
oikeudellisesti suojattuja tietoja.

Perustuslakituomioistuimen päätöksen johdosta vuoden 2010 lakia N:o CIV ja lakia 
N:o CLXXXV sekä eräitä muita niihin liittyviä lakeja muutettiin vuoden 2012 lailla 
N:o LXVI. Lailla muutettiin asiaankuuluvia säännöksiä, jotka koskivat sellaisten 
tietolähteiden suojelua, joiden kautta tiedotusvälineiden sisällön tuottajat saavat tietonsa1.
Muutoksen yhteydessä myös poistettiin useita painetuille ja sähköisille tiedotusvälineille 
määrättyjä velvollisuuksia, otettiin käyttöön yksityiskohtaisia sääntöjä journalistisen 
lähdesuojan turvaamiseksi ja säädettiin uudestaan tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen 
mahdollisuuksista saada käyttöönsä tietoja.

Lailla myös muutettiin ja vähennettiin tiedotusvälineistä ja televiestinnästä vastaavan 
valtuutetun toimivaltaa, joka aikaisemmin perustui vuoden 2010 lakiin N:o CLXXXV. 4 ja 
5 luvut, joissa säädetään vuoden 2010 lakien N:o CIV ja N:o CLXXXV muutoksista, on 
määritelty päälaeiksi.

II. Euroopan parlamentti ja tiedotusvälineiden vapaus

Mielipiteen-, ilmaisun- ja tiedonvapautta suojellaan kansainvälisellä ja EU:n tasolla annetulla 
ihmisoikeuslainsäädännöllä. Tämän alan tärkeimpiä lähdeviitteitä ovat ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 19 artikla, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 19 artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla.
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mennään tätäkin pidemmälle, sillä sen 11 artiklan 
2 kohdassa todetaan, että "tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan".
Tämä on täysin uutta aiempiin ihmisoikeussopimuksiin verrattuna. Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen perusoikeuskirja on sitova, ja EU:n velvollisuutta kunnioittaa 
tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta tarkastellaan uudesta näkökulmasta, etenkin 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan (EU:n arvot ja periaatteet), 7 artiklan ja 
demokratiaa ja kansalaisuutta koskevien 9–12 artiklan perusteella.

Mielipiteen-, ilmaisun- ja tiedonvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden puolustaminen on 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla, koska nämä periaatteet taataan myös jäsenvaltioiden 
perustuslaeissa ja lainsäädännössä. Näin ollen, jos tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus 
ovat vakavassa vaarassa tai niitä ei kunnioiteta jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan unionin on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin perussopimusten ja perusoikeuskirjan nojalla ja puututtava asiaan 
EU:n demokratian ja moniarvoisuuden sekä kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi. Euroopan 
parlamentti on jatkuvasti tukenut tätä perussopimusten ja perusoikeuskirjan tulkintaa.
Lainopissa tätä toimintatapaa on kuvattu "käänteiseksi Solangeksi", jonka tarkoituksena on 
suojella Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen perusoikeuksien –

                                                                                                                                                  
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument-
1 Vuoden 1952 laki N:o III siviiliprosessista, vuoden 1998 laki N:o XIX rikosoikeuslaista ja vuoden 2004 laki 
N:o CXL julkisten hallintoviranomaisten työjärjestystä ja palvelua koskevista yleisistä säännöistä.
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ja EU:n kansalaisuuden – perusolemusta koko EU:n oikeusalueella niiltä EU:n jäsenvaltioilta, 
jotka rikkovat kyseisiä oikeuksia EU:n tasolla ja kansallisella tasolla.

Euroopan parlamentti on useasti ilmaissut huolensa tiedotusvälineiden vapaudesta ja 
moninaisuudesta1, ja parhaillaankin on tekeillä mietintö aiheesta "EU:n perusoikeuskirja:
tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa".  

III. Katsaus tiedostusvälineitä koskevan Unkarin lainsäädännön arviointiin

Kansallisen ja kansainvälisen tason toimijat, kuten komissio, Euroopan parlamentti, 
tiedotusvälineiden vapautta koskevista asioista vastaava Etyjin edustaja, Euroopan neuvosto, 
mielipiteen- ja ilmaisunvapauden edistämisestä vastaava YK:n erityisedustaja sekä 
akateemiset tutkimuslaitokset, alueelliset ja kansainväliset tiedotusvälineiden ammattialojen 
järjestöt (European Newspaper Publisher's Association, World Association of Newspapers 
and News Publishers, Kansainvälinen lehdistöinstituutti, South and East Europe Media 
organisation, Euroopan journalistiliitto, uutistoimistojen kattojärjestö European Alliance of 
News Agencies ja Toimittajat ilman rajoja -järjestö), kansalaisjärjestöt, kuten Amnesty 
International, Freedom House2 ja tiedostusvälineet, kiinnittivät huomiota tiedotusvälineitä 
koskevien lakien ongelmallisiin säännöksiin.

Kritiikki kohdistui lähinnä yksityisten jäsenten lakialoitteita koskevan parlamentaarisen 
menettelyn mukaisen lainsäädännön hyväksyntään, sillä siinä ei vaadita oppositiopuolueiden 
ja kansalaisyhteiskunnan kuulemista. Lisäksi arvosteltiin tiedotusvälineiden valvonnan 
erittäin hierarkkista rakennetta, sääntelyviranomaisen puheenjohtajan johtoasemaan liittyvää 
määräysvaltaa, viranomaisen riippumattomuuden varmistavien sääntöjen puutetta, 
viranomaisen liiallista valvonta- ja rangaistusvaltaa, tiettyjen säännösten huomattavaa 
vaikutusta ohjelmasisältöön, tiedotusvälinekohtaisen sääntelyn puutetta, avoimuuden puutetta 

                                               
1 Tiedotusvälineiden keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 annettu päätöslauselma, EUVL C 25 E, 29.1.2004, 
s. 205, perusoikeuksista Euroopan unionissa 4. syyskuuta 2003 annettu päätöslauselma, (EUVL C 76 E, 
25.3.2004, s. 412), aiheesta "Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 annettu päätöslauselma, EUVLC 76 E, 
25.3.2004, s.453; "televisio ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan soveltamisesta vuosina 2001—2002 6. syyskuuta 2005 annettu 
päätöslauselma; EU:ssa ja varsinkin Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden 
perusoikeuksien rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 annettu 
päätöslauselma (Boogerd-Quaakin mietintö), EUVL 104 E, 30.4.2004, s. 1026; tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 annettu päätöslauselma, 
EUVL C 8 E, 14.1.2010, s.75 ja tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä 
10. maaliskuuta 2011 annettu päätöslauselma, P7_TA(2011)0094.
2Unkaria koskevassa vuoden 2012 raportissa todetaan, että Unkarissa tilanne on heikentynyt siten, että se on 
muuttunut vapaasta osittain vapaaksi, mikä heijastaa Unkarin tiedotusvälineitä koskevan toimintaympäristön 
yleistä rappeutumista uuden kansallisen tietosuojaviraston perustamisen seurauksena. Muita huomioon otettavia 
seikkoja ovat: näyttö poliittisiin perusteisiin nojaavasta lupamenettelystä, jonka seurauksena hallituksen 
vastaisen Klubrádión lähetykset loppuivat; sekä yleistyvät ilmoitukset sensuurista ja itsesensuurista erityisesti 
yleisradiokanavien lähetyksissä sekä riippumattomien mediayritysten heikkenevä taloustilanne. Unkarissa on 
suuri määrä painettuja ja audiovisuaalisia tiedotusvälineitä, ja on selvää, että yksityiset uutismediat samastuvat
jompaankumpaan poliittisen kentän osapuolista. Unkarin perustuslailla suojellaan sanan- ja lehdistönvapautta.
Tästä huolimatta tuorein useista ristiriitaisista tiedotusvälineitä koskevista lainsäädäntötoimista, joka 
hyväksyttiin vuonna 2010, tuli voimaan 1. tammikuuta 2011 toimittajien samaan aikaan esittämistä 
mielenilmauksista ja tiedotusvälineiden vapautta suojelevien kansainvälisten vahtikoirien poliittisesta 
painostuksesta huolimatta.
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lupien anomisessa sekä normien epäselvyyttä, joka saattaisi edistää niiden mielivaltaista 
soveltamista ja täytäntöön panemista.

Komissio katsoi, että uusi lainsäädäntö herätti huolenaiheita, jotka koskivat 
tiedotusvälineiden perusvapauksia, sellaisina kuin ne ovat kirjattuina EU:n perussopimuksiin 
ja EU:n perusoikeuskirjaan, sekä kyseisen lainsäädännön epäyhdenmukaisuutta 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin kanssa1. Ongelmalliset säännökset 
koskivat tasapuolisiin tietoihin liittyvien määräysten kohtuutonta soveltamista, sakkojen 
määräämistä muihin jäsenvaltioihin laillisesti sijoittautuneille ja luvallisesti toimiville 
lähetystoiminnan harjoittajille, mediapalvelujen tarjoajien rekisteröitymiseen ja toimilupaan 
liittyviä sääntöjä sekä yksilöiden, vähemmistöjen tai enemmistöjen loukkaamisen torjuntaa 
koskevia sääntöjä.

Euroopan parlamentti totesi tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä 
10. maaliskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa2, "että Unkarin tiedotusvälinelakia olisi 
... kiireellisesti lykättävä ja tarkistettava komission, Etyjin ja Euroopan neuvoston 
huomautusten ja ehdotusten pohjalta". Parlamentti kehotti Unkarin viranomaisia palauttamaan 
tiedotusvälineiden valvonnan riippumattomuuden ja "lopettamaan valtion puuttumisen 
sananvapauteen ja lähetysten tasapuolisuuteen". Lisäksi se kehotti komissiota "edelleen 
seuraamaan ja arvioimaan tarkasti Unkarin tarkistetun tiedotusvälinelain yhdenmukaisuutta 
unionin lainsäädännön ja erityisesti perusoikeuskirjan kanssa".

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu analysoi tiedotusvälineitä koskevia lakeja ja esitti 
muutosehdotuksia 25. helmikuuta 2011 antamassaan lausunnossa "Opinion of the 
Commissioner for Human Rights on Hungary’s media legislation in light of Council of 
Europe standards on freedom of the media"3, jossa käsiteltiin Unkarin tiedotusvälineitä 
koskevaa lainsäädäntöä tiedotusvälineiden vapautta koskevien Euroopan neuvoston normien 
valossa.

Lausunnossa todettiin seuraavat tiedotusvälineitä koskevat vapauden loukkaukset: määräykset 
siitä, millaisia tietoja ja lähetyksiä mediapalvelujen tarjoajat saavat levittää (lehdistöä ja 
tiedotusvälineitä koskevan vuoden 2010 lain 13 pykälä), sakkojen määrääminen 
tiedotusvälineille (joukkotiedotusvälineitä koskevan vuoden 2010 lain 187 pykälä), 
lehdistönvapautta koskevat ennaltaehkäisevät rajoitukset rekisteröintivaatimusten muodossa 
(joukkotiedotusvälineitä koskevan vuoden 2010 lain 45 ja 46 pykälä) sekä toimittajien 
tietolähteiden suojelua koskevat poikkeukset (lehdistöä ja tiedotusvälineitä koskevan 
vuoden 2010 lain 6 ja 4 pykälä).

Lausunnossa esitettiin myös seuraavat tiedotusvälineiden riippumattomuuteen ja 
moniarvoisuuteen liittyvät ongelmat: moniarvoisuuden perustuslaillisten takeiden 
heikentyminen (Unkarin perustuslain 61 pykälä sellaisena kuin sitä muutettiin vuonna 2010), 
tiedotusvälineiden toimintaa sääntelevien elinten riippumattomuuden puute (sähköistä 
viestintää koskevan vuonna 2003 muutetun lain N:o C 14 pykälän 2 momentti ja

                                               
1 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 P7_TA(2011)0094, erityisesti johdanto-osan 1,2,4,5 ja 7 kappale 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0094+0+DOC+XML+V0//FI
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
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joukkotiedotusvälineitä koskevan vuoden 2010 lain 124 ja 125 pykälä), yleisradiotoiminnan 
riippumattomuutta koskevien suojatoimien riittämättömyys (joukkotiedotusvälineitä koskevan 
vuoden 2010 lain 102 pykälä), sellaisten kansallisten oikeussuojakeinojen puute, jotka 
koskevat mediatoimijoita, joihin sovelletaan tiedotusvälineitä käsittelevän neuvoston 
päätöksiä (joukkotiedotusvälineitä koskevan vuoden 2010 lain 163, 164, 165 ja 166 pykälä).

Unkarin viranomaiset toimittivat komission jäsenelle Hammarbergille kesäkuussa 2011 näitä 
erityisseikkoja koskevat huomautukset1, joilla pyrittiin antamaan lisätietoa, selvittämään 
mahdollisia väärinkäsityksiä ja vahvistamaan Unkarin viranomaisten tulkinta kyseisistä 
normeista.

Unkarin hallitukselle 28. helmikuuta 2011 lähetetyn Etyjin oikeudellisen analyysin 
suosituksissa mainittiin muun muassa seuraavat asiat2: uutisoinnin tasapuolisuutta koskevien 
oikeudellisten vaatimusten sekä muiden sisältöä koskevien ohjeiden poistaminen 
lainsäädännöstä, toimituksellisen riippumattomuuden varmistaminen, sen varmistaminen, että 
eri tiedotusvälinemuotoja eli painettuja ja sähköisiä tiedotusvälineitä sekä televisiota ja 
radiota säädellään kutakin eri säännöillä, lainsäädännön epäselvien käsitteiden 
täsmentäminen, liiallisiksi katsottujen rekisteröintivaatimusten poistaminen, sen 
varmistaminen, että sääntelyelin on riippumaton ja pätevä, puolueettomuuden ja 
moniarvoisuuden varmistaminen media-alaa hallinnoivien elinten nimittämisessä, 
pidättäytyminen asettamasta lehdistöä sääntelyelimen toimivallan alaisuuteen ja tehokas 
toiminta lehdistön kannustamiseksi itsesääntelyyn.

Komission kanssa maaliskuussa 2011 käytyjen neuvottelujen seurauksena Unkarin 
parlamentti muutti lainsäädäntöään seuraavien seikkojen osalta: uutisoinnin tasapuolisuutta 
koskeva velvoite, alkuperämaata koskeva periaate, painotuotteiden rekisteröintivaatimus ja 
loukkaavaa sisältöä koskevat rajoitteet.

Huhtikuussa 2011 mielipiteen- ja ilmaisunvapauden edistämisestä vastaava YK:n 
erityisedustaja esitti selvityksen3, joka oli yhdenmukainen Euroopan neuvoston ja Etyjin 
riippumattomien asiantuntijoiden esittämien näkemysten kanssa. Vaikka selvityksessä 
suhtauduttiin myönteisesti maaliskuussa 2011 hyväksyttyihin muutoksiin, siinä myös 
korostettiin jäljellä olevia huolenaiheita, jotka koskivat tiedotusvälineiden sisällön sääntelyä, 
tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
varmistavien takeiden riittämättömyyttä, liiallisia sakkoja ja muita hallinnollisia 
seuraamuksia, tiedotusvälineitä koskevan lainsäädännön soveltuvuutta kaikkiin 
tiedotusvälinetyyppeihin, lehdistö ja internet mukaan lukien, rekisteröintivaatimuksia sekä 
journalistisen lähdesuojan puutteellisuutta.

Central European University -yliopiston tiedotusvälineisiin ja viestintään erikoistuneessa 
keskuksessa "Center for Media and Communication Studies" tehdyssä vertailevassa 
tutkimuksessa, jossa käsiteltiin Unkarin tiedotusvälineitä koskevien lakien yhdenmukaisuutta 
EU:n käytänteiden ja normien kanssa, todettiin, että nykyinen tiedotusvälineiden sääntely ei 

                                               
1https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
2 http://www.osce.org/fom/75990
Ks. myös syyskuussa 2010 tehty selvitys ja arvio http://www.osce.org/fom/71218
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
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ole yhdenmukainen EU:n käytänteiden ja normien kanssa ja että Unkarin tiedotusvälineistä 
vastaavalla viranomaisella on keskitettyä valtaa, jollaista ei ole missään muualla Euroopassa1.
Tutkimus esiteltiin tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta käsittelevän korkean tason 
ryhmän toisessa kokouksessa.

IV. Ratkaisematta olevat huolenaiheet

Joidenkin edellä esitettyjen asioiden käsittelyä olisi syytä jatkaa edelleen siitä huolimatta, että 
lakeja muutettiin vuonna 2011 komission kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena sekä 
toukokuussa 2012 perustuslakituomioistuimen joulukuussa 2011 tekemän päätöksen johdosta.

Vuonna 2012 tehtyjen muutosten hyväksymisen jälkeen tiedotusvälineiden vapautta 
koskevista asioista vastaava Etyjin edustaja totesi, että monia muutoksia toteutettiin ja 
hyväksyttiin lyhyellä varoitusajalla asianomaisia tahoja kuulematta ja että lainsäädännössä on 
edelleen perustavaa laatua olevia osatekijöitä, joihin ei ole tehty parannuksia. Näitä 
osatekijöitä olivat erityisesti tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen sekä tiedotusvälineitä 
käsittelevän neuvoston johtajan ja jäsenten nimittäminen, näiden valta määrätä radio- ja 
televisiolähetysten sisällöstä, huomattavien sakkojen määrääminen sekä yleisradiotoiminnasta 
vastaavien toimijoiden taloudellista ja toimituksellista riippumattomuutta koskevien takeiden 
puute.

Unkarin parlamentin puhemies Laszlo Kover toimitti Etyjille 15. kesäkuuta 2012 päivätyllä 
kirjeellä yksityiskohtaiset tiedot lainsäädännöllisistä muutoksista ja totesi samassa yhteydessä, 
että parlamentin hyväksymillä muutoksilla sekä tiedotusvälineitä koskevan lain avulla 
varmistetaan kaikilta osin mielipiteen- ja lehdistönvapaus.

Euroopan neuvoston asiantuntijat korostivat toukokuussa 2012 julkaistussa selvityksessä 
samanlaisia huolenaiheita kuin Etyj. Selvityksessä arvioitiin tiedotusvälineitä koskevien 
lakien (sellaisina kuin niitä esitettiin muutettaviksi toukokuussa 2012) yhdenmukaisuutta 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen kanssa sekä niin ikään Euroopan neuvoston suositusten ja 
muiden media-alaan ja ilmaisunvapauteen liittyviä normeja asettavien tekstien kanssa2.
Asiantuntijalausunnossa suositettiin tiettyjen rekisteröintiin, avoimuuteen, sisällön sääntelyyn, 
uutisointivelvollisuuksiin, lähdesuojaan, julkisiin tiedotusvälineisiin ja sääntelyelimiin 
liittyvien säännösten perinpohjaista uudelleen tarkastelua, täsmennystä ja joissain tapauksissa 
poistamista.

On syytä huomata että kaikenlaisiin tiedotusvälineisiin sovellettavat 
rekisteröintivelvollisuudet voisivat johtaa lehdistönvapauden rajoittamiseen.

                                               
1https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Tutkimukseen on sisällytetty asiantuntija-analyysit niistä kahdessakymmenessä 
Euroopan valtiossa ja EU:n jäsenvaltiossa voimassa olevasta 56:stä tiedotusvälineitä koskevasta 
sääntöjärjestelmästä, jotka Unkarin hallituksen mukaan muodostavat perustan sen uudelle tiedotusvälineitä 
koskevalle lainsäädännölle.
2 Kattava katsaus asiasta ks. "Expertise by Council of Europe experts on Hungarian media legislation: ACT CIV 
of 2010 on the freedom of the press and the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV of 2010 on 
media services and mass media", 11. toukokuuta 2012, s. 7–10.
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Euroopan neuvosto suositti asiantuntijalausunnossaan, että mediapalvelun rekisteröintiä 
koskevaa lakia N:o CLXXXV ja erityisesti sen 41–46 pykälää muutettaisiin siten, että laissa 
erotettaisiin selkeästi toisistaan kaikentyyppisiin tiedotusvälineisiin (painetut tiedotusvälineet 
mukaan lukien) sovellettavat tavallisten tuomioistuinten toimeenpanemat yleissäännöt 
erityissäännöistä, jotka kattavat ainoastaan audiovisuaalialan palvelut ja joiden toimeenpano 
kuuluu erikoistuneelle hallinnolliselle sääntelyelimelle. Lisäksi suositettiin, että 
tiedotusvälineistä vastaavan hallinnollisen viranomaisen ei pitäisi vaatia lehdistöpalvelujen ja 
sähköisten palvelujen rekisteröintiä vaan että niihin olisi sovellettava tavanomaisia yritysten 
rekisteröintivaatimuksia. Rekisteröinnin vaatiminen on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön selkeästi vahvistaman suhteellisuusperiaatteen vastainen1.

Säännökset sisältövaatimuksista ja uutisoinnin tasapuolisuusvaatimuksesta2 saattaisivat johtaa 
mielivaltaisiin tulkintoihin ja rajoittaa tiedon ja mielipiteiden vapaata levittämistä 
tiedotusvälineiden kautta.

Euroopan neuvoston selvityksessä muistutetaan, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
10 artiklan ja siihen liittyvän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti on yksiselitteisesti niin, että viranomaisten on pidättäydyttävä puuttumasta 
aiheettomasti tiedotusvälineiden sisältöön. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 
tarjoama suoja ilmaisun- ja tiedonvapaudelle edellyttää, että ne voidaan asettaa sellaisten 
rajoitusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa 
yhteiskunnassa. Oikeudelliset säännökset eivät saa olla epäselviä tai liian laveita, ja niitä on 
tulkittava kapea-alaisesti ottaen huomioon tavoitteet, periaatteet ja oikeudet, joiden kautta 
tällaisten rajoitteiden määrääminen viime kädessä perustellaan.

Asiantuntijalausunnossa korostettiin, että vuonna 2012 ehdotetut muutokset lakiin N:o CIV 
esitettiin perustuslakituomioistuimen päätöksen perusteella. Päätöksen mukaan tiettyjä 
sisältövaatimuksia ei tulisi soveltaa painettuihin eikä sähköisiin lehdistöpalveluihin.
Lakia N:o CLXXXV ei ole kuitenkaan muutettu tältä osin. Jotta voitaisiin puuttua 
soveltamisalaa, liiallista hallinnollista puuttumista ja oikeudellista epävarmuutta koskeviin 
huolenaiheisiin, suosituksena on, että tiedotusvälineitä käsittelevän neuvoston ei tulisi 
säilyttää itsellään painettujen (eikä sähköisten) tiedotusvälineiden hallinnollista sääntelyvaltaa 
(ei sisällön eikä lupien myöntämisen osalta), ja että kriteerit, kuten asianmukainen, 
väärentämätön, tosiasioihin perustuva, puolueeton ja tasapuolinen, olisi poistettava laeista 
N:o CIV ja N:o CLXXXV ja korvattava selkeämmillä ja yksinkertaisemmilla vaatimuksilla 
(kuten täsmällisyys ja tasapuolisuus) EU:n normeja sekä Euroopan neuvoston muiden 

                                               
1 Ks. Euroopan neuvoston asiantuntijalausunnon rekisteröintiä ja avoimuutta koskeva osa s. 12–15.
2 Esimerkiksi lain N:o CIV 10 pykälässä vahvistetaan, että kaikilla ihmisillä on oltava oikeus saada 
asianmukaista tietoa julkisista asioista ja että tiedotusvälineiden järjestelmän avulla on tarjottava 
väärentämätöntä, nopeaa ja paikkansapitävää tietoa julkista asioista ja tapahtumista. Lain 13 pykälässä 
puolestaan todetaan, että tietoa välittävien lineaaristen mediapalvelujen on tarjottava monipuolista, helposti 
ymmärrettävää, tosiasioihin perustuvaa, ajankohtaista, puolueetonta ja tasapuolista uutisointia suuren yleisön 
kannalta kiinnostavista asioista. Lain N:o CIV 16 pykälässä todetaan, että tiedotusvälineiden sisällön ei pidä 
loukata perustuslaillista järjestystä. Lain N:o CIV 17 pykälässä kielletään kansakuntien, yhteisöjen, kansallisten, 
etnisten, kielellisten ja muiden vähemmistöjen tai enemmistöjen tai kirkollisten ja uskonnollisten ryhmien 
jättäminen ulkopuolelle. Lain CIV 19 pykälässä säädetään yleisesti haitallisesta sisällöstä. Talouselämän 
viestintää koskevan lain CIV 20 pykälässä kielletään loukkaamasta uskonnollisia tai ideologiaan liittyviä 
vakaumuksia. Lain N:o CLXXXV 28 pykälän 1 (a) momentissa kielletään uutislähetysten ja poliittisten 
ohjelmien sponsorointi.
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jäsenvaltioiden lainsäädäntöä noudattaen. Lakiin on myös sen tulkitsijat huomioon ottaen 
sisällytettävä tällaisia valtuuksia koskeva määritelmä, jotta voidaan poistaa mahdollinen 
liikkumavara, joka olisi ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa1.

Mediapalvelujen tarjoajia koskeva velvollisuus tarjota riittävää tai asianmukaista uutisointia 
on kytköksissä virallisiin muutoksenhakumenettelyihin, kun otetaan huomioon, että lain 
N:o CLXXXV 181 pykälässä myönnetään hallinnolliselle sääntelyelimelle valta käsitellä 
tiettyjen hallinnollisten menettelyjen avulla mahdollisia rikkomuksia koskevat pyynnöt.

Jotta voidaan välttää tiedotusvälineiden vapautta haittaavat vaikutukset, sääntelyjärjestelmän 
hallinnon on taattava vastuuvelvollisuus ja poliittinen riippumattomuus. Lisäksi Unkarin 
hallitukselle suositetaan lisämuutosten toteuttamista sääntelystä vastaavien henkilöiden 
nimityksiin. Sääntelyviranomaisten olisi myös toimittava avoimesti ja vastuullisesti, ja heidän 
olisi voitava nauttia rahoitusjärjestelmästä, jonka turvin he voivat suorittaa tehtävänsä 
riippumattomasti ja saada ne päätökseen.

Lain N:o CLXXXV 109 pykälässä ja sitä seuraavissa pykälissä esitetään tiedotusvälineistä 
vastaavaa sääntelyviranomaista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tiedotusvälineistä ja 
televiestinnästä vastaava kansallinen viranomainen on toimialoja toisiinsa yhdistävä 
viranomainen, jonka vastuulla on sekä televiestinnän että tiedotusvälineiden eri osa-alueiden 
hallinnointi. Se muodostuu useista eri elimistä, joista osalla on itsenäinen toimivalta, –
johtaja, tiedotusvälineitä käsittelevä neuvosto ja virasto. Tiedotusvälineitä käsittelevä 
neuvosto hoitaa tiedotusvälineiden sääntelyä koskevia tehtäviä (periaatteessa viranomaisen 
johtajan johdolla). Kyseessä on kollektiivinen elin, jolla on suhteellinen itsemääräämisoikeus 
viranomaisjärjestelmässä. Tiedotusvälineistä ja televiestinnästä vastaavan kansallisen 
viranomaisen puheenjohtajalla ja tiedotusvälineistä vastaavalla neuvostolla on laaja valta 
säännellä kattavasti viestintämarkkinoita, myös televisiolähetystoimintaa ja tilattavia 
mediapalveluita, julkisia tiedotusvälineitä, painettua ja sähköistä lehdistöä sekä sähköisen 
viestinnän alaa. Sääntelyviranomaisella on valta hyväksyä ohjeellisia lakeja, jotka koskevat 
kilpailuttamista, lupien myöntämistä, taajuuksien jakamista ja hallintaa, valvontaa, seurantaa, 
tutkintaa ja sakkojen antamista.

Nykyisiä nimitysmenettelyjä2 olisi muutettava, jotta voitaisiin käytännössä varmistaa, että 
niihin ei puututa, mikä merkitsee sitä, ettei minkäänlaisia ulkopuolelta tulevia ohjeita oteta 
vastaan ja että irtisanomisia ei käytetä poliittisena painostuskeinona.

Kolme erillistä yleisradiotoiminnasta vastaavaa toimijaa on ryhmitelty mediapalvelutuen ja 
varainhallinnan rahaston yhteyteen (perustettu lain N:o CLXXXV 136 pykälällä), joka on 
vastuussa julkisen yleisradiotoiminnan varojen hallinnoimisesta ja ohjelmatuotannon 
koordinoimisesta. Rahaston hallintoneuvoston kokoonpano ja se, että tiedotusvälineitä 
käsittelevän neuvoston puheenjohtaja valitsee ylemmät virkamiehet, herättää huolta, sillä 
nämä seikat ovat moniarvoisuuden ja riippumattomuuden kannalta haitallisia.

                                               
1 Ks. suositus 17.
2 Viranomaisen johtaja voidaan valita myös tiedotusvälineistä vastaavan neuvoston puheenjohtajaksi.
Pääministeri nimittää johtajan suoraan yhdeksäksi vuodeksi ja hänet voidaan valita uudestaan seuraavalle 
virkakaudelle. Johtajalla on oikeus nimittää kaksi varajohtajaa määräämättömäksi ajaksi. Nimitys tapahtuu 
suoraan ilman virallista valintamenettelyä tai julkista tarjouskilpailua.
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Lain N:o CLXXXV 101 pykälän 4 momentissa Unkarin uutistoimistolle myönnetään 
yksinomainen oikeus tuottaa uutisohjelmia julkisten mediapalvelujen tarjoajille. Suurimmilla 
yksityisillä tiedotusvälineillä oletetaan sen sijaan olevan oma uutispalvelunsa. Euroopan 
neuvoston selvityksestä ilmenee, että yleisradiotoiminnasta vastaavien toimijoiden 
velvollisuus käyttää kansallista uutistoimistoa on perusteeton ja epäoikeudenmukainen 
uutistarjonnan moninaisuuden rajoite, joka on syytä poistaa. Unkarin yleisradiotoiminnasta 
vastaavien toimijoiden rakennetta, hallinnointia ja toimitustyön valvontaa koskevat 
säännökset ja niiden rahoitusjärjestelmä voivat myös vaikuttaa erittäin haitallisesti 
moniarvoisuuteen ja sisältöön.

Unkarin uutistoimisto ja edellä mainitut kolme yleisradiotoiminnasta vastaavaa toimijaa ovat 
julkisista palveluista vastaavan säätiön omistuksessa, ja tämä säätiö on yhden ainoan 
johtokunnan johtama. Hallituspuolue tai -puolueet nimittävät kolme johtokunnan jäsentä ja 
oppositiopuolueet loput kolme. Ehdokkaat valitaan istuvien parlamentin jäsenten kolmen 
neljäsosan määräenemmistöllä.

Tiedotusvälineitä käsittelevä neuvosto nimittää johtokunnan puheenjohtajan ja vielä toisen 
jäsenen yhdeksäksi vuodeksi, ja myös parlamenttipuolueiden nimittämien jäsenten toimikausi 
on yhdeksän vuotta (vuoden 2010 lain N:o CLXXXV 86 pykälä).

Julkisista palveluista vastaavan säätiön johtokunnalla on päävastuu julkisista 
tiedotusvälineistä sekä tärkeä rooli kunkin julkisia mediapalveluja tarjoavan tahon johdon 
nimittämisessä ja erottamisessa. Se nimittää julkisen yleisradiotoiminnan hallintoneuvoston 
puheenjohtajan ja suurimman osan sen jäsenistä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, 
miten yleisradiotoiminnasta vastaavia toimijoita hallinnoidaan. Julkisista palveluista vastaava 
johtokunta arvioi yhdenmukaisuutta julkisen palvelun tehtävän täyttämisen kanssa. Euroopan 
neuvoston selvityksessä korostetaan, että olisi selkeästi säädettävä, ettei johtokunnalla eikä 
hallintoneuvostolla voi olla roolia, jonka nojalla ne voivat päättää ohjelmista tai käyttää 
toimituksellista vaikutusvaltaa.

Tiedotusvälineiden toimintaa sääntelevien elinten (tiedotusvälineitä käsittelevä neuvosto, 
julkisista palveluista vastaavan säätiön johtokunta ja julkisista palveluista vastaava 
johtokunta) nykyistä nimittämisjärjestelmää olisi siis tarkistettava, jotta voidaan varmistaa 
poliittinen puolueettomuus. Tästä syystä ei riitä, että nimittämisiin edellytetään tiettyä 
määräenemmistöä, sillä nimittämissääntö vaikuttaa oleellisesti siihen arvoon, että 
kokoonpanon on oltava kulttuurisesti, poliittisesti ja muulla tavoin monipuolinen, osallistava 
ja moniarvoinen . Tätä arvoa ei kunnioiteta, jos äänestyssäännöllä ei edistetä moniarvoista, 
monipuolista ja osallistavaa edustusta neuvostossa.

Julkisten mediapalvelujen tarjoajien toimituksellisen riippumattomuuden ja 
itsemääräämisoikeuden suojelemiseksi Euroopan neuvosto suosittaa, ettei tiedotusvälineistä 
vastaavalla hallinnollisella viranomaisella pitäisi olla valtaa päättää virkamieslain laatimisesta 
ja hyväksymisestä eikä määrittää julkisten mediapalvelujen soveltamisalaa1.

                                               
1 Ks. Lain N:o CLXXXV 95, 98 ja 136 pykälät, joissa säädetään tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen 
valtuuksista julkisista palveluista vastaavaan säätiöön nähden.
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Suosituksena on, että julkisista palveluista vastaavan säätiön rahoitusjärjestelmää muutetaan 
kokonaisuudessaan, jotta voidaan varmistaa julkisen yleisradiotoiminnan rahoituksen ja 
rahankäytön avoimuus ja se, että niitä johdetaan taloudellisen riippumattomuuden periaatetta 
noudattaen.

Muissa suosituksissa viitataan tiedotusvälineistä ja viestinnästä vastaavan valtuutetun 
instituutioon (lain N:o CLXXXV 139 pykälä ja sitä seuraavat pykälät), joka olisi 
mahdollisesti korvattava lakisääteisellä oikeusasiamiehellä, jolla olisi täydet valtuudet puuttua 
sähköisiä viestintäpalveluja koskeviin kuluttajien valituksiin.  

Poikkeus, joka koskee tarjouskilpailujen yleistä järjestelmää ja josta säädetään lain 
N:o CLXXXV 48 pykälän 4 momentissa, olisi kumottava, sillä siinä esitetään, että tietyn 
kolmivuotiskauden ajan tiedotusvälineistä vastaavalla viranomaisella on oikeus ilman 
tarjouskilpailumenettelyä antaa tietylle liiketoimintayksikölle lupa tarjota mediapalveluita ja 
hoitaa näin julkisia toimintoja.

Jotta voidaan varmistaa todellinen kilpailu ja oikeudenmukaisuus sekä hakijoiden oikeudet, 
suositetaan, että tarjouskilpailuilmoitusta, joka tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen on 
julkaistava, koskevassa säännöksessä esitettäisiin, että hakijan olisi mahdollista antaa 
tarjouskilpailuilmoitus juridisesti tarkistettavaksi ennen sen käyttöä arvioinnin perustana.
Tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen tarjouskilpailun tuloksesta tekemän päätöksen 
juridisen tarkistamisen pyytämiseen varattua viidentoista päivän määräaikaa olisi 
pidennettävä. Lisäksi 163 pykälän 3 momenttia olisi muutettava, jotta hallinnollisia 
määräyksiä ja seuraamuksia voidaan lykätä tapauksissa, joissa on esitetty tiedotusvälineitä 
käsittelevän neuvoston päätösten vastaisia valituksia.

Lisäksi katsottiin, että säännöksillä, jotka koskevat tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen 
virkaa sekä tiedotusvälineitä käsittelevän neuvoston valtaa määrätä seuraamuksia kaikille 
tiedotusvälineille niitä koskevien sääntöjen rikkomisesta (lain CLXXXV 185 pykälä ja sitä 
seuraavat pykälät), on mahdollisesti kielteinen vaikutus haavoittuvassa asemassa oleviin 
paikallisiin radio- tai televisioasemiin, jotka tästä syystä saattavat joutua lopettamaan, ja 
turmiollinen vaikutus tiedotusvälineiden riippumattomuuteen. Euroopan neuvoston 
asiantuntijat suosittavat, näiden pykälien muuttamista, jotta voidaan taata rikkomuksen 
vakavuuden ja määrättävän seuraamuksen vakavuuden välinen suhteellisuus, ja sellaisten 
momenttien poistamista, joissa viitataan enimmäisseuraamuksiin, joita voidaan määrätä 
painettujen ja sähköisten mediapalvelujen tarjoajille.

Muissa suosituksissa esitetään, että tiedotusvälineitä käsittelevän neuvoston ei pitäisi puuttua 
itsesääntelyelinten toimintaan, ja korostetaan tarvetta vahvistaa laissa itsesääntelyyn 
kannustamista. Lain N:o CLXXXV 66 pykälää olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa käyttöön 
yleisen edun mukaisiin vaatimuksiin perustuva yhteisön mediapalveluiden avoin sääntely.
Kansainvälisten parhaiden käytänteiden mukaisesti lehdistöä kannustetaan itsesääntelyyn.
Kun kyse on näiden käytänteiden vastaisista painettuja tiedotusvälineitä koskevista 
lakisääteisistä velvoitteista, olisi muutettava säännöksiä, jotka koskevat oikeutta pyytää 
lehdistöä koskevia oikaisuja lain N:o CIV 12 pykälän mukaisesti, jotta itsesääntelyelimet 
voisivat asettaa omat norminsa. Oikeus olisi rajattava sisältöön, joka on olennaisesti 
harhaanjohtavaa tai vilpillistä.


