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SKRIFTLIG FRÅGA P-3147/09
från Rumiana Jeleva (PPE-DE)
till kommissionen

Angående: Tveksamt ingripande av de bulgariska myndigheterna i mediesektorn

Jag är mycket bekymrad över de senaste ändringarna i den bulgariska medielagstiftningen. Den 
bulgariska regeringen antog nyligen hastigt en ny rättslig ram för att reglera övergången från analoga 
till digitala sändningar. Övergången till digitala sändningar är naturligtvis mycket viktig för alla 
medlemsstater, men det är även ytterst viktigt att ändringen görs på ett öppet sätt som inte äventyrar 
mediernas mångfald och oberoende. När man tittar närmare på den antagna lagstiftningen blir det 
tydligt att regeringen använder den kommande digitaliseringen som ett verktyg för att direkt ingripa i 
mediesektorn och kontrollera mediemarknaden. De hastigt och illa utformade ändringarna i lagen om 
radio och television, lagen om elektronisk kommunikation samt i den helt nya lagen om public service-
sändningar bör ge kommissionen anledning till oro. Trots att den antagna lagstiftningen utgör en 
allvarlig överträdelse av de viktigaste värderingarna och grundprinciperna i EU:s medielagstiftning är 
ett av den bulgariska regeringens främsta argument för ändringarna påstådda påtryckningar och hot 
om sanktioner från kommissionens sida. Vilken är kommissionens ståndpunkt i denna fråga?

Jag är särskilt bekymrad över artikel 48 i lagen om elektronisk kommunikation och punkterna 5, 5a, 
5b, 5c och 5d i dess övergångs- och slutbestämmelser, liksom artiklarna 116e–116i i lagen om radio 
och television och punkt 37.1 i dess övergångs- och slutbestämmelser.

I den nya lagstiftningen ges tillsynskommissionen för kommunikation i uppdrag att, innan 
parlamentets mandat löper ut i sommar, utse två operatörer som ska genomföra och verkställa 
övergången till digitala sändningar. Urvalskriterierna innehåller dock inga åtgärder mot 
kartellbildningar, utan verkar tvärtom tillåta sådana. Dessutom offentliggjordes upphandlingen enbart i 
Bulgarien, och ansökningstiden var bara i 14 dagar. Följaktligen var det nästan omöjligt för potentiella 
kandidater utanför Bulgarien att ansöka. Det är med andra ord tydligt att tillsynskommissionen för 
kommunikation har uppenbara preferenser för vissa ansökningar. Jag anser inte att den nya 
lagstiftningen är förenlig med skäl B och C eller punkterna 1, 2, 12 och 16 i Europaparlamentets 
resolution 2005/2212(INI) – P6_TA(2006)0154. De fördelar som eftersträvas i kommissionens 
meddelande KOM(2007)0700 skulle endast gagna enskilda aktörer i mediesektorn och inte samhället 
i stort. Vad anser kommissionen om den nya lagstiftningen?


