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Věc: 
Stanovisko Evropské skupiny regulátorů pro audiovizuální média (ERGA) k nezávislosti 
médií 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady: 11.1.2016 

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s návrhem Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro oblast 
audiovize (ERGA) k nutnosti existence nezávislých médií 

A 

Rada souhlasí s přijetím Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro oblast 
audiovize (ERGA) k nutnosti existence nezávislých médií 

nebo 

Rada nesouhlasí s přijetím Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro oblast 
audiovize (ERGA) k nutnosti existence nezávislých médií 

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s návrhem Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro oblast 
audiovize (ERGA) k nutnosti existence nezávislých médií 

10-0-0 

A 

Rada souhlasí s přijetím Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro oblast 
audiovize (ERGA) k nutnosti existence nezávislých médií 

7-0-1 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 6.1.2016, ); Dokument (ostatní, 6.1.2016, vyjádření ERGA original 
AJ); Dokument (ostatní, 6.1.2016, zpráva ERGA );  

Lustrum: 
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Stanovisko ERGA k nezbytnosti existence nezávislých médií 
 
 
 
Dne 6. ledna 2016 obdržela Rada požadavek Evropské skupiny regulátorů pro audiovizuální média 
(ERGA) v urgentní věci přijetí společného stanoviska k nutnosti zachování nezávislosti médií. 
Požadavek je reakcí na přijetí nové mediální legislativy v Polsku. 
 
Vedení ERGA ve svém průvodním dopise uvádí, že změny v polské legislativě mohou vážný 
způsobem ohrozit nezávislost veřejnoprávních vysílacích organizací. Vzhledem k tomu, že ochrana 
nezávislostí médií je jedním ze základních principů ERGA, není možné k této záležitosti mlčet. 
Z uvedených důvodů je záměrem přijmout společné prohlášení. Kolegové z polského regulačního 
orgánu by velice uvítali veřejnou podporu ze strany ERGA v této věci. 
 
Vzhledem k tomu, že Evropská Komise plánuje debatu o otázkách týkající se uvedené problematiky 
na následující schůzi Komise dne 13. ledna 2016, je třeba zveřejnit takové prohlášení, co nejdříve. 
Pozdější přijetí by již nemělo požadovaný efekt.  
 
Vzhledem k tomu, že standardní procedura pro přijetí společného prohlášení ERGA činí 14 dní, 
sekretariát ERGA žádá zúčastněné strany o vyslovení souhlasu s takovým přijetím, a to do 8. ledna 
2016. 
 
Text prohlášení ERGA: 
 

Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro oblast audiovize (ERGA) 

k nutnosti existence nezávislých médií 

 
Všechny členské státy EU se zavázaly dodržovat Evropskou úmluvu o lidských 
právech a Evropskou chartu základních práv. Z toho vyplývá, že všechny státy EU by 
měly respektovat svobodu a pluralitu médií. Jakékoli nadměrné omezení této svobody 
by bylo škodlivé pro nezávislost médií. Nezávislá média jsou základním stavebním 
kamenem našich evropských demokracií a jako taková by měla být uznávaná ve všech 
členských státech EU. Je ve veřejném zájmu ochraňovat tuto základní hodnotu 
nezávislých médií, jelikož ta umožňují občanům, aby si vytvořili vlastní názor a nebyli 
ovlivněni jednou nebo druhou stranou.  
 
Na konci roku 2015 schválil polský parlament zákon o veřejnoprávních médiích, který 
nastavuje nová opatření, kterými zbavuje nezávislý národní regulační orgán (KRiTT) 
některých pravomocí, jako jsou nominace a odvolání členů řídících a dozorčích rad ve 
veřejnoprávních médiích. Tato pravomoc nově přechází na ministra financí. Nová 
legislativa zároveň ruší s okamžitou platností funkční období stávajících výkonných a 
dozorčích orgánů. Všichni členové nového vedení a dozorčích rad veřejnoprávních 
médií budou jmenování dle uvážení ministra státní pokladny, nebude zde žádný 
proces, který by zajistil pluralitu složení daných orgánů. Funkční období nebude 
definováno, takže členové orgánů mohou být odvolání kdykoli ministrem financí. 
Současný vývoj, spojený se záměry vyjádřenými polskou vládou, že chce ovlivnit 
vysílání veřejnoprávních médií, vyvolává vážné obavy, zda základní hodnota 
nezávislých médií je zajištěna v jednom z členských států EU. Daná situace dokládá, 
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že ochrana nezávislosti médií nemůže být brána za samozřejmost a vyžaduje si naši 
neustálou pozornost v celé Evropě.  
 
V roce 2015 ERGA v rámci své práce zdůraznila důležitost audiovizuálních médií, která 
hrají zásadní roli při zajišťování svobody projevu tím, že umožňují svobodný tok 
informací a myšlenek, a tím napomáhají lidem rozhodovat se s plným vědomím si 
všech faktů a tím podporují a upevňují demokracii. ERGA toto připomíná a 
v návaznosti na to zdůrazňuje, že otevřený a nepolitický proces pro nominace, 
jmenování a odvolání klíčových hráčů v rámci médií jsou důležité nástroje pro jejich 
ochranu. Tento bod budí vážné obavy.  
 
EGRA tímto vyzývá všechny členské státy Evropské unie, aby podpořily princip 
nezávislostí médií.  
 
Nezávislá média vyžadují silné útočiště, v podobě nezávislého dohledu proti 
nepřiměřeným komerčním a státním intervencím. Ve své poslední zprávě na téma 
nezávislost médií ERGA  doporučuje, aby se zároveň zlepšila situace v oblasti 
nezávislosti regulačních orgánů. Nedávný vývoj v Polsku ukazuje důležitost tohoto 
doporučení, jelikož efektivní dohled na nezávislost médií může přispět naší svobodné 
a otevřené společnosti.  
 
 
ZÁVĚR: 
 
Navrhuje se, aby se Rada seznámila s vyjádřením ERGA k nutnosti existence nezávislých médií 
 
A 
 
Aby rozhodla o vyslovení souhlasu / nesouhlasu s navrhovaným vyjádřením 
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Kozák Petr 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 

CNECT-ERGA-SECRETARIAT@ec.europa.eu 
6. ledna 2016 13:34 
anna.adam@llv.li; srci@agcom.it; c.apostolas@ieee.org; 
monica.arino@ofcom.org.uk; elfa@mediacommission.is; 
agnese.berga@neplpadome.lv; M.betzel@cvdm.nl; jbrautmeier@lfm-nrw.de; 
Kurt.buehler@llv.li; segreteria.cardani@agcom.it; presidente@agcom.it; pierre. 
anna.adam@llv.li; elfa@mediacommission.is; kurt.buehler@llv.li; 
maja.cappello@coe.int; roberta.cattaneo@bakom.admin.ch; nihatcaylak@rtuk.org.tr; 
ace@eftasurv.int; uls@rtuk.org.tr; olafur.einarsson@eftasurv.int; 
gudbrand.guthus@medietilsynet.no; elfa@fjolm 
draft ERGA Statement on the necessity of independent media 
Draft statement ERGA on necessity of independent media.doc 

Kopie: 

Předmět: 
Přílohy: 

Dear ERGA Members and Observers, 
Please find below an e-mail from ERGA Chair-Madeleine de Cock Buning. 
Kind regards, 
ERGA Secretariat 

Dear Colleagues, 

First of all I would like to take the opportunity to wish you a wonderful 2016! Let's make it a successful year for our 
work as cooperative regulators safeguarding independent and pluralistic media in our EU Member States. 

I would like to take this opportunity to ask your attention for an urgent matter. 

I am sure that you have followed the developments on the new controversial media law in Poland. The foreseen 
changes in this law seriously threaten the independence of the public broadcasting organizations in Poland. Since the 
safeguarding of the independence of media is one of our regulators core values, we cannot remain silent in this 
respect. 

We are therefore planning to publish a statement. We have been in touch with our Polish colleagues and they have 
indicated that they would very much appreciate public support from ERGA in this matter. As European Commission 
President Jean-Claude Junckerhas placed the debate on the rule of law in Poland on the agenda of the 
Commission's meeting on 13 January, we should publish such a statement as soon as possible. A statement given 
later than that date would not have the desired effect. 

Please find attached the statement that we are planning to send out on Monday 10 January. 

Although the ERGA Rules of Procedure require 14 days for adoption, we kindly ask for your agreement or 
disagreement as soon as possible, preferably before Friday 8 January close of business. Please be so kind to send 
your reaction not as a group mail, but to the ERGA Secretariat and individually to our new ERGA assistant Marianne 
Minnecre (M. minnecre&.cvdm. nl) to avoid a flood of emails. 

Kind regards, also on behalf of Olivier Schrameck and Mirjana Rakic, 

Madeleine 

Prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning 
chair 

1 
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Statement of the European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) on the 
necessity of independent media 
 

All EU Member States have committed themselves to the European Convention on Human Rights 
and the EU Charter of Fundamental Rights. Therefore Member States are to respect the freedom 
and pluralism of the media. All undue restrictions of that freedom are detrimental to the 
independence of media. Independent media are the corner stone of our European democracies 
and should be recognized in every Member State of the EU. It is in the public interest to protect 
this core value of independent media as it enables citizens to form their own opinion and not be 
steered in one way or another.  
 
At the end of 2015 the Polish parliament passed a law on public service media which features new 
measures depriving the independent national authority, the KRiTT, of the powers of nomination 
and dismissal of members of the management and supervisory boards of the public service 
broadcasters, and transferring it to the Minister of State Treasury. The new legislation also 
terminates the tenure of the current executives and supervisory board members with immediate 
effect. All members of the new management and supervisory boards of the public service 
broadcasters will be appointed by the sole discretion of the Minister of State Treasury, without 
any procedure ensuring a pluralistic composition. There will be no defined terms of office, and 
members may be dismissed by the Minister of State Treasury at any time at his/her discretion. 
These recent developments, connected to the expressed intentions by the Polish government to 
influence the public broadcasters programs, raise serious concerns on whether the core value of 
independent media is safeguarded in every part of the European Union. It underlines that the 
protection of independent media cannot be taken for granted and requires our continuous 
attention, throughout Europe.  
 
In 2015 the European Regulators Group for Audiovisual Media Services already stressed the 
importance of audiovisual media which plays a crucial role in guaranteeing full respect for 
freedom of expression, in promoting the free flow of information and ideas, in helping people to 
take decisions with full knowledge of the facts and in contributing to and strengthening 
democracy. ERGA recalls this statement and in addition stresses that open and non‐political 
procedures for the nomination, appointment and removal of key players within audiovisual media 
are important tools to safeguard this. It is on this point that serious concerns have risen. 
 
ERGA calls upon all Member States of the European Union to uphold the principle of 
independence of the media.  
 
Independent media also requires the strong shelter of independent oversight against undue 
commercial and state intervention. In its recent report on independence of audiovisual media 
regulators, ERGA recommends to better safeguard the independence of Regulatory authorities. 
The recent developments in Poland underline the importance of this recommendation, as 
effective oversight on the independence of media, will contribute to our free and open societies.  
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