




Ochrona pluralizmu 
w polityce medialnej Włoch



SOCIETAS
seria pod redakcją

BOGDANA SZLACHTY



Maciej Miżejewski

Ochrona pluralizmu 
w polityce medialnej Włoch

AKADEMICKA

Kraków 2013



© Copyright by Maciej Miżejewski

Recenzent: 
prof. dr hab. Marek Bankowicz

Opracowanie redakcyjne: 
Justyna Wójcik

Korekta: 
■Justyna Rybka

Skład i łamanie: 
Agnieszka Kluzik

Projekt okładki: 
Emilia Dajnowicz

Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

ISBN 978-83-7638-231-9

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków 

tel. /faks: 012 431 -27-43, 012 663-11 -67 
e-mail: akademicka@akademicka. pl

Księgarnia internetowa: 
www. akademicka. pl

mailto:akademicka@akademicka.pl
http://www.akademicka.pl


Spis treści

Wstęp................................................................................................................................................ 7
Rozdział I

Pojęcie pluralizmu w mediach z punktu widzenia 
poglądów doktryny komunikowania politycznego........................................................ 19

1.  Pluralizm medialny w różnych aspektach........................................................................... 19
1. 1.  Aspekt prawny................................................................................................................... 19
1. 2.  Aspekt polityczny............................................................................................................. 20
1. 3.  Aspekt rynkowy................................................................................................................ 21

2.  Model polityki publicznej na rzecz promowania pluralizmu w mediach
z perspektywy Polski........................................................................................................... 23

3.  Pluralizm mediów jako gwarant demokratycznie funkcjonującej sfery publicznej.... 26
4.  Europejskie standardy w zakresie ochrony pluralizmu w mediach

a doświadczenia polskie..................................................................................................... 28
5.  Ochrona praw podstawowych w dziedzinie pluralizmu w mediach.............................. 37

5. 1.  Wolność mediów w prawie międzynarodowym i orzecznictwie strasburskim.... 37
5. 2.  Wolność wypowiedzi i informacji w zapisach Karty praw podstawowych Unii

Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku.............................................................................. 44
5. 3.  Europejskie gwarancje swobody debaty publicznej w mediach w świetle Deklaracji

Komitetu Ministrów Rady Europy z 12 lutego 2004 roku......................................... 46
Rozdział II

Rozwiązania instytucjonalne w dziedzinie ochrony pluralizmu w mediach 
w wymiarze europejskim...................................................................................................... 49

1.  Rozwiązania legislacyjne w polityce medialnej Unii Europejskiej.................................. 49
1. 1.  Konsekwencje nowelizacji dyrektywy 89/552/EEC Rady Ministrów EWG

przez dyrektywę 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 roku o audiowizualnych 
usługach medialnych........................................................................................................ 53

2.  Rola organów regulacyjnych w procesie ochrony pluralizmu......................................... 59
3.  Standardy Rady Europy w zakresie tworzenia i funkcjonowania instytucji regulacyjnych

w sektorze audiowizualnym............................................................................................... 65
4.  Europejskie modele powoływania członków ciał regulacyjnych

w sektorze audiowizualnym.............................................................................................. 70
4. 1.  Model anglosaski i skandynawski (północnoeuropejski)......................................... 70
4. 2.  Model francuski................................................................................................................ 71
4. 3.  Model niemiecki ............................................................................................................. 72

5



Spis tres'ci

5.  Klasyczna i konwergentna instytucja regulacyjna w systemach medialnych
Francji i Wielkiej Brytanii................................................................................................... 74

5. 1.  Najwyższa Rada Audiowizualna (Conseil supérieur de l’audiovisuel, CSA)......... 74
5. 2.  Urząd Komunikacji (Office of Communications, OFCOM).................................... 82

Rozdział III
Polityka Włoch na rzecz ochrony pluralizmu w mediach............................................. 87

1.  Podstawy prawne włoskiej polityki medialnej.................................................................... 90
2.  Polityczne konsekwencje transformacji włoskich mediów audiowizualnych............... 94

2. 1.  Polityczne warunki usankcjonowania monopolu państwa w eterze........................ 94
2. 2.  Gwarancje wolności mediów w Konstytucji Włoch.................................................. 96
2. 3.  Próby częściowej demonopolizacji systemu medialnego Włoch............................. 100
2. 4.  Organizacja działalności mediów oraz wykonywania zawodu dziennikarza

we Włoszech.....................................................................................................................  102
2. 5.  Demonopolizacja systemu audiowizualnego i jej polityczne skutki........................ 107

3.  Rola orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego (Corte Costituzionale)
w kształtowaniu polityki medialnej Włoch..................................................................... 110

4.  Utrwalenie duopolu we włoskim eterze mocą rządowego dekretu
premiera Bettina Craxiego z 1984 roku............................................................................ 119

5.  Pierwsze działania legislacyjne na rzecz ochrony pluralizmu medialnego
we Włoszech.........................................................................................................................  121

5. 1.  Rola gwaranta (Il Garante) w tworzeniu podstaw polityki medialnej
Włoch i określeniu jej głównych celów ....................................................................... 121

5. 2.  Wpływ prawa Mammiego na kształt włoskiego sektora audiowizualnego
i jego polityczne konsekwencje......................................................................................  130

6.  Konflikt interesów a zapisy antykoncentracyjne (legge antitrust).................................. 138
7.  Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

jako gwarant ochrony medialnego pluralizmu............................................................... 142
8.  Polityczne okoliczności uchwalenia prawa Gasparriego................................................... 151
9.  Polityka koncesyjna w dobie cyfryzacji jako instrument ochrony

pluralizmu medialnego........................................................................................................ 157
10.  Inicjatywa Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony pluralizmu mediów

oraz wolności informacji we Włoszech i jej polityczne konsekwencje........................ 159
Zakończenie..................................................................................................................................... 163
Bibliografia....................................................................................................................................... 179
Summary.......................................................................................................................................... 197
Sintesi...............................................................................................................................................  199
Indeks osobowy.................................................................................................................................201



Wstęp

Osobliwość włoskiej polityki medialnej, której cechą był konflikt interesów po
litycznych i ekonomicznych, skłoniła autora do próby odpowiedzi na pytania, czy 
w wymiarze europejskim pluralizm medialny jest faktycznie gwarantem rozwoju 
demokracji i czy w przypadku Włoch nie jest on fikcją prawną. Konflikt interesów, 
znamienny dla współczesnej włoskiej polityki medialnej, wynikał bowiem z tego, że 
sprawowanie funkcji publicznej, pochodzącej z wyboru politycznego, zostało powie
rzone bezpośrednio grupie ekonomicznej, której zwierzchnikiem stał się premier 
włoskiego rządu. Ponadto, konflikt ten potęgowało podejmowanie przez kolejne 
rządy tworzone przez Silvia Berlusconiego inicjatyw legislacyjnych mających osłabić 
rynkową pozycję konkurencji. 

Włoskie doświadczenia procesu transformacji systemu medialnego stanowiły 
dla autora pole badawcze do poznania mechanizmów ochrony pluralizmu w demo
kratycznym systemie politycznym. Wyraźny i bezpośredni wpływ sił politycznych 
na media we Włoszech, zwłaszcza na media publiczne, przy jednoczesnych próbach 
tworzenia rozwiązań legislacyjnych zapewniających im apolityczność w wymiarze 
instytucjonalnym oraz tworzących warunki do ich niezależnego działania na pozio
mie formalnych rozstrzygnięć, stał się dla autora okazją do analizy relacji między 
włoską polityką a mediami. 

Autor analizuje rozwiązania instytucjonalne służące ochronie pluralizmu medial
nego w wymiarze europejskim oraz ich zastosowanie w praktyce działania politycz
nego we Włoszech. Przedstawia główne założenia i cele polityki medialnej w Unii 
Europejskiej w dziedzinie medialnego pluralizmu jako niezbędnego narzędzia do
brego funkcjonowania demokracji. Omawia model polityki publicznej państwa 
na rzecz promowania pluralizmu w mediach z uwzględnieniem zasad określonych 
w prawie międzynarodowym i orzecznictwie strasburskim. Analizując doświadcze
nia w tej dziedzinie krajów tzw. starych demokracji, autor przedstawia europejskie 
modele działania instytucji odpowiedzialnych za określanie kształtu polityki medial
nej wybranych państw Unii Europejskiej. 

Celem autora stała się bowiem nie tylko charakterystyka rozwiązań formalno
prawnych oraz przedstawienie ustrojowych i prawnych podstaw funkcjonowania 
instytucji publicznych stojących na straży niezależności mediów w europejskich sys
temach demokratycznych, ale przede wszystkim zbadanie faktycznej jakości plura-
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Wstęp

lizmu medialnego we Włoszech. Skupienie władzy politycznej i ekonomicznej w rę
kach medialnego magnata Silvia Berlusconiego stanowiło bowiem realne zagrożenie 
dla włoskiej demokracji. Polityczne konsekwencje tego konfliktu interesów widoczne 
są także obecnie.

Ogromna skala takiej koncentracji władzy była łatwa do przewidzenia, podobnie 
jak tęsknota za ideą pluralizmu politycznego, o której przypominał obu izbom Parla
mentu ówczesny prezydent Republiki Włoskiej Cario Azeglio Ciampi w orędziu wy
stosowanym do włoskich parlamentarzystów w lipcu 2002 r„ w którym zaapelował 
o zagwarantowanie zasady pluralizmu w dziedzinie środków masowego komuniko
wania, przypominając o nierozerwalnym związku między informacją a demokracją. 
„Zasada pluralizmu jest bowiem pozytywnym aspektem obywatelskiego prawa do 
informacji, gwarantowanego przez Konstytucję, które ustawodawca urzeczywistnił 
jedynie częściowo”1. Ciampi w swoim orędziu wskazał też na niezwykłość takiego 
stanu rzeczy, co spowodowało, że życie polityczne we Włoszech nieprzypadkowo na
cechowane jest licznymi podziałami społecznymi, które dodatkowo zaostrzyły istnie
jące różnice ideologiczne.

1 Cyt. za: R. Zaccaria, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova 2002, s. 498 
(okładka). Cytaty, jeśli nie zaznaczono inaczej, w przekładzie autora.

2 Z. Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010, s. 201; zob. też M. Cichosz, Trans
formacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu, [w:] Systemy polityczne Europy 
Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wrocław 2006, 
s. 35 i n.

’ Z. Machelski, op. cit., s. 201; zob. też J. Wawrzyniak, Kilka uwag na temat transformacji 
ustrojowej we Włoszech, [w:] Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich prze
mian. Materiały z sympozjum, Toruń, 2 czerwca 2005 r., red. Z. Witkowski, Toruń 2005, s. 14.

1 Z. Machelski, op. cit., s. 202.
5 Ibidem, s. 201.

Zazwyczaj przyjmuje się, że „transformacja ustroju politycznego jest typowa dla 
państw zaliczanych do obozu socjalistycznego i opisuje sytuację, w jakiej systemy 
polityczne tych krajów znalazły się po 1989 r., przechodząc od realnego socjalizmu 
do kapitalizmu”2. Według Zbigniewa Machelskiego „jest to sąd trafny, jeżeli ograni
czymy transformację do okresu przejścia z jednego ustroju politycznego do drugiego. 
Gdy jednak pojęcie to rozumieć szerzej, jako każdą zmianę systemu politycznego 
w ramach tego samego ustroju, to przykład Włoch wskazuje, że nie tylko państwa 
postsocjalistyczne znajdowały się w fazie transformacji”3. Zdaniem Machelskiego 
„jest to instalacja nowej formy instytucjonalnej wraz z dokonującymi się zmianami 
w obrębie kultury politycznej”4. Tak więc „zasadnicze pojęcie, określające problem 
zmiany systemowej, może być definiowane jako efekt procesu tworzenia i krystali
zowania nowych reguł, przebiegu instytucjonalizacji nowego systemu, a także trwałe 
i znaczące skutki przekształcenia struktury systemu politycznego oraz jego funkcji 
i interakcji z otoczeniem”5.

Mimo kryzysu politycznego na początku lat 90. ubiegłego stulecia „Włosi przy
zwyczaili się do życia w warunkach »trudnej demokracji« (democrazia difficile), 
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rządy upadały, a życie toczyło się normalnie”6. Machelski, analizując włoski sys
tem polityczny, wskazuje na jego dwie charakterystyczne cechy: prowizoryczność 
(prowisorieta) i tymczasowość (precarieta). Jego zdaniem współczesna Italia to „kraj 
pełen paradoksów, niezliczonych problemów (problematicita), choć obdarzony nie
zwykłą zdolnością powrotu do stanu równowagi (capacita di recupero)”7. W opinii 
autora te czynniki wpłynęły także na kształt współczesnej polityki medialnej Włoch.

6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 8.
8 Ibidem, s. 186.
9 Ibidem, s. 196.

Z dokonanej przez autora analizy orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnego 
oraz jego wpływu na kształt ustawodawstwa w dziedzinie masowego komunikowania 
wynika, że urzeczywistnienie obywatelskiego prawa do informacji, gwarantowane
go w Konstytucji, w praktyce napotyka poważne ograniczenia wynikające z tradycji 
politycznej Włoch, której cechą jest słabość państwa. Podmioty polityki medialnej, 
powołane m.in. w celu ochrony medialnego pluralizmu, działają jedynie formalnie, 
a głównym problemem jest nie tyle brak stosownych regulacji w tej dziedzinie, ile ich 
nieskuteczność. Kryzys zaufania do państwa, będący cechą włoskiego systemu poli
tycznego, powoduje rozdźwięk pomiędzy stanowieniem prawa w dziedzinie masowe
go komunikowania a jego praktyczną realizacją przez uprawnione organy państwa.

„Przypadek włoski” (II caso italiano) cechuje więc ograniczona efektywność sto
sowania norm prawnych w systemie medialnym, mimo szerokich kompetencji par
lamentu, rządu, a także niezależnych ciał kontroli i samoregulacji sektora masowej 
komunikacji, odpowiedzialnych za tworzenie włoskiej polityki medialnej. Jest to bez 
wątpienia konsekwencja procesu transformacji politycznej, której skutkiem był upa
dek I Republiki.

Okazało się wówczas, że państwo jest niewydolne. Operacja „Czyste ręce” 
(Le mani pulite) zdemaskowała niespotykaną dotychczas skalę korupcji włoskiej 
elity politycznej. Procesy członków mafii i przełamanie zmowy milczenia (omerta) 
zachwiały pozycją ówczesnej elity politycznej. Zamachy na sędziów Giovanniego 
Falcone i Paola Borsellino w 1992 r. były demonstracją siły włoskiej mafii. W opinii 
Machelskiego „żywotność historyczna mafii wynikała z tego, że jej kultura oparta jest 
na mirażu lepszego losu oraz ludzkiej solidarności w obliczu zagrożeń. Mafia zaspo
kajała bowiem te potrzeby, których nie były w stanie zaspokoić niesprawne instytucje 
państwa. (...) Ekonomiczna potęga i możliwość wpływania na władzę państwową 
wyniosły mafijną hierarchię do poziomu polityków najwyższych szczebli, ponieważ 
stały się poważnym źródłem głosów wyborczych”8. Mafia, tworząc hermetyczną 
strukturę „państwa w państwie”, zdecydowała się więc wyeliminować tych, którzy 
mogli poważnie osłabić jej sferę politycznych wpływów. Zdaniem Machelskiego „eg
zekucje osób symbolizujących państwo prawa miały pokazać społeczeństwu, że „wła
dza bez twarzy” jest skuteczniejsza od władzy legalnej9. W tej sytuacji zarówno rząd, 
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jak i opozycja doszły do przekonania, że potrzebna jest gruntowna transformacja 
systemowa.

Monopol władzy chadecji (Democrazia Cristiana, DC), mimo zmiennych kolei 
losów poszczególnych rządów i różnych układów koalicyjnych, trwał nieprzerwanie 
do 1994 r. Pierwsza faktyczna alternacja władzy we Włoszech po 1945 r. nastąpiła jed
nak dopiero w roku 1996, w wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych i utwo
rzenia rządu przez koalicję Drzewo Oliwne (L’Ulivo) z premierem Romano Prodim.

W efekcie zmian na włoskiej scenie politycznej jeszcze w roku 1975, z chwilą roz
szerzenia przez chadeków składu koalicji rządowej o partię socjalistyczną, sprawu
jąca przez trzydzieści lat wyłączną kontrolę nad sektorem audiowizualnym Demo
crazia Cristiana, musiała podzielić się z socjalistami (Partito Socialista Italiano, PSI) 
swoimi wpływami w radiu i telewizji. Kontrola polityczna nad telewizją państwową 
(Radiotelevisione Italiana, RAI) przestała być wówczas wyłączną domeną włoskiej 
chadecji. Umowa zawarta w tej sprawie określała zasady podziału partyjnych wpły
wów w ówczesnych państwowych mediach. Porozumienie to de facto przydzielało 
partiom politycznym poszczególne kanały. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami RAI 1 
oraz drugi kanał radiowy RADIO 2 przypadły chadecji. RAI 2 i pierwszy kanał radio
wy RADIO 1 otrzymali socjaliści. Trzeci kanał radiowy RADIO 3 przypadł w udziale 
komunistom (Partito Comunista Italiano, PCI)10.

Zob. K. Kozub -Kulik, System medialny Republiki Włoskiej, [w:] Mało znane systemy medial
ne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, Sosnowiec 2007, s. 167. Por. E. Menduni, Televisione 
e societa italiana: 1975-2000, Milano 2002.

11 Zob. R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, cz. 1, Kraków 1997, 
s. 149.

12 K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 168.
Z. Machelski, op. cit., s. 268; zob. też C. Marletti, La campagna elettorale: attoripolitici, me
dia ed elettori, [w:| Politica in Italia. Ifatti dellanno e le interpretazioni, a cura di P. Bellucci, 
M. Buli, Bologna 2002, s. 87.

Intencją tego porozumienia było więc pozbawienie komunistów, jako ówczesnej 
największej partii opozycyjnej, wpływu na telewizję. PCI musiała więc zadowolić się 
pozorną kontrolą parlamentarną nad RAI, ale mając na względzie ewentualną przy
szłą współpracę z socjalistami, nie protestowała11. „Lider chadecji Aldo Moro zawarł 
w tej sprawie swoisty kompromis polityczny z liderem włoskich komunistów Enrico 
Berlinguerem, proponując współpracę na forum włoskiego parlamentu. Ceną było 
jednak utworzenie trzeciego programu telewizyjnego RAI 3 i oddanie go pod kon
trolę polityczną komunistów z PCI (Partito Comunista Italiano)”12. Tak więc podział 
wpływów w mediach państwowych pomiędzy partie koalicji rządzącej, z uwzględ
nieniem niewielkich praw opozycji parlamentarnej, stał się faktem i utrwalił na wiele 
lat obowiązującą w tym względzie praktykę.

„Podział kanałów radiowych i telewizyjnych między główne siły polityczne został 
wprawdzie formalnie zniesiony w 1993 r., ale przetrwała w świadomości dziennika
rzy praktyka lottizzazione, czyli przekazywania informacji o określonym zabarwieniu 
politycznym”13.
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Zdaniem Zbigniewa Machelskiego „pojawienie się w 1994 r. na scenie politycz
nej Silvia Berlusconiego, który jako właściciel komercyjnej sieci Mediaset osiągnął 
dominującą pozycję w mediach, stworzyło zupełnie nową jakość, nieporównywalną 
z innymi demokratycznymi systemami politycznymi: jako szef rządu posiadał po
średni wpływ na telewizję publiczną RAI i bezpośredni na telewizję komercyjną jako 
jej właściciel”14. Mając za sobą poparcie większości parlamentarnej, Berlusconi mógł 
więc inicjować dogodne dla siebie rozwiązania legislacyjne.

N Z. Machelski, op. cit., s. 268.
15 K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 168.
16 F. Giglioni, // sistema radiotelevisivo italiano, maszynopis niepublikowany (tłum, autora); 

zob. też K. Williams, Media w Europie, tłum. A. Piwnicka, Warszawa 2008, s. 39.
17 Z. Machelski, op. cit., s. 268.

Mimo iż w 1994 r. włoski Sąd Konstytucyjny (Corte Costituzionale) ogłosił za 
niezgodny z Konstytucją jeden z zapisów antykoncentracyjnych ustawy medialnej 
(art. 15 pkt 4), który pozwalał jednemu przedsiębiorstwu na posiadanie trzech tele
wizyjnych sieci ogólnokrajowych, co stanowiło zaprzeczenie idei medialnego plurali
zmu, ówczesny parlament pod koniec 1995 r. nie zdołał osiągnąć politycznego kom
promisu w tej sprawie. Zdaniem Katarzyny Kozub-Kulik „sposobem na przerwanie 
impasu i wprowadzenie w życie środków antykoncentracyjnych w mediach miały być 
trzy referenda przeprowadzone wiosną 1995 r. One także nie spełniły swego zadania. 
Włosi opowiedzieli się bowiem przeciwko proponowanemu zakazowi posiadania 
więcej niż jednego kanału telewizyjnego (referendum 1), przeciw zakazowi przery
wania reklamą emisji seriali telewizyjnych (referendum 2), natomiast zgodzili się na 
częściową prywatyzację RAI (referendum 3)”15. Silvio Berlusconi zdołał przekonać 
Włochów, odpierając krytykę ze strony włoskiej prasy, że „jeśli czegoś nie ma w tele
wizji, to nie istnieje”.

Polityczny grunt pod przyszłe medialne imperium przygotowany został jeszcze 
w roku 1984. Ówczesny premier Włoch, socjalista Bettino Craxi, mocą wydanego 
dekretu legislacyjnego (interconessione) usankcjonował wówczas dotychczasowy stan 
posiadania telewizyjnego magnata, umożliwiając jego trzem ponadregionalnym sie
ciom: Canale 5, Italia 1 i Rete 4, wspólne nadawanie jednego sygnału telewizyjne
go w skali ogólnokrajowej, czym przełamał monopol państwowej telewizji RAI. Od 
tamtej pory cały włoski sektor telewizji komercyjnej podlegał kontroli jednej grupy 
interesów16 17.

W opinii Zbigniewa Machelskiego „programy telewizji Berlusconiego przyczy
niały się do przesunięcia ok. 10 proc, elektoratu na prawo, podczas gdy telewizja pu
bliczna RAI zachęcała do głosowania na lewicę. W końcu 2002 r. centroprawicowy 
rząd przeforsował w parlamencie ustawę, która zniosła ograniczenia w łączeniu włas
ności sieci telewizyjnych i wielkich gazet, co służyło interesom premiera Berlusco
niego”'7. Autorem projektu był ówczesny minister komunikacji, Maurizio Gasparri 
z Sojuszu Narodowego (Alleanza Nazionale, AN). „Przyjęcie tych rozwiązań ozna
czało likwidację obowiązującego dotychczas trzydziestoprocentowego ograniczenia 
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udziału w jednym sektorze. W zamian ustanowiony został 20 proc, próg własności 
jednej osoby we wszystkich sektorach medialnych (co nie wykluczało rodziny). Wło
ska centroprawica, a przede wszystkim Berlusconi, starała się łagodzić polityczno- 
-finansowe konsekwencje tych rozwiązań nieformalnymi porozumieniami z polity
kami innych ugrupowań politycznych co do regulacji prawnych w sprawie subwencji 
otrzymywanych przez partie w celu korzystania z mediów nie tylko podczas kampa
nii wyborczych”18 *.

18 Ibidem, s. 268-269.
” E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Europejskiej, 

Warszawa 2011, s. 59.
20 European Parliament resolution on the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of 

freedom of expression and information (Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights) 
(2003/2237(INI)), Dziennik Urzędowy UE, 104 E, 30.04.2004, s. 1026.

21 E. Stasiak-Jazukiewicz, op. cit., s. 59.
22 Ibidem, s. 59, cyt. za: K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, 

Warszawa 2010, s. 71.
21 Jak podaje E. Stasiak-Jazukiewicz, op. cit., s. 59, przyp. 12, raport identyfikował 166 

wskaźników pluralizmu mediów.

Kiedy skala koncentracji władzy we włoskich mediach stała się realnym zagroże
niem dla demokracji, zaniepokojone jej kondycją, do publicznej debaty nad ochroną 
pluralizmu mediów we Włoszech włączyły się instytucje europejskie. Zdaniem Ewy 
Stasiak-Jazukiewicz „Parlament Europejski, Rada Europy i stowarzyszenia dzienni
karzy promowały pogląd o konieczności podjęcia regulacji gwarantujących mediom 
niezależność polityczną i ekonomiczną””. Przykładem tego była rezolucja Parlamen
tu Europejskiego z 2004 r. On the risks of violation, in the EU and especially in Italy, 
of freedom of expression and information (O ryzyku naruszenia w Unii Europejskiej, 
a w szczególności we Włoszech, swobody wypowiedzi i informacji)20, w której pod
kreślono „polityczny, moralny i prawny obowiązek Unii Europejskiej (UE) zapew
nienia respektowania prawa jej obywateli do wolnych i pluralistycznych mediów”21.

Rezolucja wezwała Komisję Europejską do podjęcia działań na rzecz ochrony 
pluralizmu w mediach włoskich. „Po raz pierwszy pojęcie pluralizmu nie zosta
ło ograniczone jedynie do kwestii własności mediów. Uwzględniono konieczność 
zapewnienia dostępu do różnorodnych informacji, umożliwiających formowanie 
opinii bez ulegania wpływom dominującego źródła informacji”22. Efektem wydanej 
przez Parlament Europejski rezolucji było jedynie opracowanie na zlecenie Komisji 
Europejskiej w 2009 r. raportu dotyczącego pluralizmu w krajach członkowskich23.

Parlament Europejski stał na stanowisku, że „ramy prawne UE w zakresie plura
lizmu mediów i koncentracji mediów są nadal niewystarczające i że w związku z tym 
Unia Europejska powinna pilnie skorzystać ze swoich uprawnień w zakresie polityki 
rynku wewnętrznego, polityki audiowizualnej, konkurencji, telekomunikacji, po
mocy państwa, obowiązku świadczenia usług publicznych oraz praw podstawowych 
obywateli, aby określić przynajmniej minimalne warunki podstawowe, do których 
musiałyby stosować się wszystkie państwa członkowskie celem zapewnienia, zagwa
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rantowania i wspierania wolności informacji oraz odpowiedniego poziomu plurali
zmu mediów”24. W związku z powyższym Parlament zwrócił się do Komisji o zbada
nie ryzyka powstania konsorcjów i koncentracji grup medialnych w Włoszech oraz 
wezwał Komisję do sporządzenia dyrektywy dotyczącej poziomu koncentracji me
diów i ochrony pluralizmu.

24 Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności informacji we Włoszech, B7- 
0094/2009, [online:] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TE- 
XT+MOTION+B7-2009-0094+0+DOC+XML+V0//PL, 15.12.2012.

Efektem ogłoszonej przez Parlament Europejski rezolucji była debata o wolno
ści mediów we Włoszech. Socjaliści, liberałowie i Zieloni zaapelowali w PE o unijną 
legislację gwarantującą pluralizm i ograniczenie koncentracji w mediach. Parlamen
tarna debata o wolności mediów we Włoszech została jednak skrytykowana przez 
europejską prawicę jako działanie przeciwko rządowi Berlusconiego. Ostatecznie, 
w głosowaniu 21 października 2009 r., ku zadowoleniu włoskiej prawicy, projekt re
zolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie swobody informacji we Włoszech został 
odrzucony, gdyż nie uzyskał wymaganej większości głosów eurodeputowanych.

Analizując polityczne konsekwencje transformacji włoskiego systemu medialne
go, autor niniejszej publikacji dostrzega, że w świetle kolejnych rozwiązań legisla
cyjnych dotyczących sektora audiowizualnego proces ten znajduje się wciąż w tzw. 
stanie przejściowym, co wynika ze specyfiki włoskiego systemu politycznego, choć 
trwa on nieprzerwanie od blisko 40 lat. Ponadto, tworzenie się włoskiego systemu 
medialnego, nie tyle w aspekcie ważnego sektora życia społecznego, ile jego roli jako 
instrumentu niezbędnego dla dobrego funkcjonowania demokracji, stanowi we 
współczesnej Europie dość szczególny przypadek. Transformacja ta dokonuje się bo
wiem od modelu mediów podporządkowanych władzy do... modelu mediów pod
porządkowanych władzy.

W opinii autora, formalna obecność licznych norm prawnych we włoskim usta
wodawstwie paradoksalnie przyczynia się nie do wzmocnienia, ale osłabienia realiza
cji obywatelskiego prawa do informacji. System polityczny Włoch, którego cechą jest 
szczególnie wysoki poziom biurokratyzacji, sprawia, że instytucje państwa, działające 
jako podmioty polityki medialnej, z racji swoich bardzo licznych, a przez to często 
wykluczających się wzajemnie kompetencji, zamiast współdziałać, rywalizują ze sobą 
i w efekcie eskalują jedynie konflikt pomiędzy ugrupowaniami politycznymi zabiega
jącymi o przychylność mediów a grupami ekonomicznymi dążącymi do utrwalenia 
ich pozycji rynkowej dzięki mediom. Ponadto, określony w ustawie medialnej model 
sprawowania parlamentarnej kontroli nad nadawcą publicznym RAI wyzwala wciąż 
nieustanną polityczną presję rządzących koalicji, mimo zapisanej w 2004 r. w prawie 
Gasparriego (Jegge Gasparii) możliwości prywatyzacji publicznego nadawcy.

Brak woli politycznej do przeprowadzenia procesu prywatyzacji RAI jest najlep
szym dowodem niskiej jakości pluralizmu medialnego we Włoszech. Zależy on bo
wiem w dużej mierze od stopnia kultury politycznej w danym kraju. Wobec powyż
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szego teza badawcza autora niniejszej rozprawy jest następująca: ochrona pluralizmu 
medialnego jest gwarantem demokracji.

Jeśli chodzi o założenia metodologiczne rozprawy, w związku z przedmiotem, 
konstrukcją i dziedziną naukową monografii autor zastosował następujące metody 
badawcze służące osiągnięciu wskazanych powyżej celów: metodę opisową, insty
tucjonalno-prawną i historyczną oraz komparatystyczną. Praca jest studium anali- 
tyczno-teoretycznym, prezentującym modele działań państwa w dziedzinie ochrony 
pluralizmu w mediach w wymiarze europejskim. Na tej podstawie została dokonana 
analiza polityki medialnej Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji re
gulacyjnej w sektorze audiowizualnym (Autorita per le Garanzie nelle Comunicazio- 
ni, AGCOM) jako gwaranta debaty publicznej. W związku z powyższym podstawową 
metodą badawczą jest metoda opisowa, która dzięki technikom deskryptywno-eks- 
planacyjnym pozwala na gruntowne omówienie i wyjaśnienie podjętej problematyki.

Metoda instytucjonalno-prawna została w pracy wykorzystana do studium aktów 
prawnych, orzecznictwa sądów i trybunałów oraz najnowszych projektów zmian we 
włoskim prawie mediów. Metoda ta pozwoliła także na określenie pozycji ustrojowej 
w systemach politycznych wybranych państw europejskich, instytucji regulacyjnych 
jako gwarantów wolności mediów, obywatelskiego prawa do informacji oraz prawa 
do swobody wyrażania opinii. Dzięki zastosowaniu tej metody dokonano analizy 
strategii kształtowania włoskiego rynku audiowizualnego w dobie cyfryzacji przeka
zu w wymiarze europejskim. Rezultatem badań było m.in. określenie współczesnego 
kształtu polityki medialnej Włoch, w świetle dokumentów Unii Europejskiej i Rady 
Europy, w zakresie ochrony pluralizmu w mediach. Metoda instytucjonalno-prawna 
posłużyła również do przedstawienia politycznych konsekwencji orzecznictwa wło
skiego Sądu Konstytucyjnego (Corte Costituzionale) w procesie kształtowania się 
włoskiej polityki medialnej.

Stan rynku audiowizualnego oraz planowana regulacja jego dotychczasowego 
kształtu w dobie konwergencji i cyfryzacji przekazu zostały opisane z zastosowaniem 
metody historycznej, wyjaśniającej polityczne tło transformacji systemu medialne
go. W przypadku Włoch metoda historyczna posłużyła do analizy przyczyn kryzy
su politycznego lat 90. XX w., którego skutkiem był upadek I Republiki, utrwalenie 
duopolu we włoskim systemie medialnym i narastający konflikt interesów w sferze 
wzajemnego oddziaływania polityki i mediów.

Zastosowanie w monografii metody komparatystycznej pozwoliło na ukazanie 
podobieństw i różnic uwarunkowań politycznych, historycznych i prawnych w pro
cesie określania kształtu strategii regulacyjnej włoskiego sektora audiowizualnego, 
będącego z jednej strony konsekwencją implementacji rozwiązań instytucjonalnych 
Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie ochrony pluralizmu w mediach oraz po
lityki antykoncentracyjnej, a z drugiej - propozycji krajowych, odzwierciedlających 
polityczne spory wynikające z konfliktu interesów, potęgowanego wykorzystywa
niem pozycji politycznej do budowy medialnego imperium.

Monografia składa się z trzech rozdziałów, wyczerpujących analizę problemu 
ochrony pluralizmu w mediach w wymiarze europejskim w odniesieniu do założeń 
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i realizacji polityki medialnej Włoch. Rozdział pierwszy omawia pojęcie pluralizmu 
w mediach z punktu widzenia doktryny komunikowania politycznego, wskazując na 
jego trzy aspekty: prawny, polityczny i rynkowy. Treścią rozdziału jest przedstawienie 
modelu polityki publicznej na rzecz promowania pluralizmu w mediach oraz omó
wienie europejskich standardów w dziedzinie ochrony pluralizmu, formułowanych 
w prawie międzynarodowym, orzecznictwie strasburskim, Karcie praw podstawo
wych Unii Europejskiej oraz deklaracji Rady Europy w sprawie swobody debaty pu
blicznej w mediach.

Rozdział drugi prezentuje rozwiązania instytucjonalne w dziedzinie ochro
ny pluralizmu w wymiarze europejskim. Omawia również zalecenia Rady Europy 
w dziedzinie tworzenia i funkcjonowania instytucji regulacyjnych w sektorze audio
wizualnym, konfrontując je z praktyką działania politycznego. Treścią rozdziału jest 
szczegółowe omówienie działalności podmiotów polityki medialnej odpowiedzial
nych za regulację sektora masowego komunikowania na przykładzie Francji, Nie
miec i Wielkiej Brytanii.

Rozdział trzeci podejmuje problematykę polityki medialnej Włoch w dziedzinie 
ochrony pluralizmu, z uwzględnieniem zasadniczej roli orzecznictwa Sądu Konstytu
cyjnego w procesie kształtowania się włoskiego systemu medialnego. Zostały w nim 
wyjaśnione m.in. polityczne okoliczności utrwalenia duopolu we włoskim sektorze 
telewizyjnym i jego konsekwencje dla procesu ochrony pluralizmu w działaniach 
organów państwa. Rozdział ten z jednej strony omawia zakres kompetencji parla
mentu, rządu oraz instytucji regulacyjnych w sektorze środków komunikacji maso
wej we Włoszech jako efekt formalnej troski państwa o przestrzeganie standardów 
demokratycznych w debacie publicznej, a z drugiej analizuje polityczne i rynkowe 
konsekwencje konfliktu interesów w sferze mediów i polityki, prowadzącego do za
przeczenia idei pluralizmu w praktyce działania politycznego.

Spośród źródeł poddanych przez autora analizie badawczej w poszczegól
nych rozdziałach na uwagę zasługują zwłaszcza międzynarodowe regulacje prawne 
w dziedzinie środków masowego komunikowania, w tym m.in. gwarancje wolności 
mediów, prawa do informacji i wolności wyrażania opinii zawarte w prawie mię
dzynarodowym i orzecznictwie strasburskim, dokumenty Rady Europy i Parlamen
tu Europejskiego służące ochronie medialnego pluralizmu oraz raporty i strategie 
instytucji regulacyjnych w sektorze komunikowania, stanowiącego forum debaty 
publicznej.

Ponadto, autor zwraca uwagę na kluczowe monografie poświęcone europejskim 
systemom medialnym, prawu mediów audiowizualnych i zagadnieniom europejskiej 
polityki medialnej: B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 1999; 
R. Bartoszcze, L. Słupek, Telewizja - dobro kultury czy element rynku. Transformacja 
telewizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, Rzeszów 2001; Własność medial
na i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, red. B. Klimkiewicz, Kraków 
2005; D. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu 
porównawczym, tłum. M. Lorek, Kraków 2007; Media masowe na świecie. Modele 
systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 
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2007; K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Warsza
wa 2007; Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008; 
K. Williams, Media w Europie, tłum. A. Piwnicka, Warszawa 2008; K. Jakubowicz, 
Polityka medialna a media elektroniczne. Warszawa 2008; K. Jakubowicz, Unia Eu
ropejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010; I. Dobosz, Prawo 
prasowe, Warszawa 2011; E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Polityka me
dialna w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Wybrane zagraniczne systemy medialne, 
red. J.W. Adamowski, Warszawa 2011.

Autor podkreśla, że w polskojęzycznej literaturze przedmiotu dotyczącej polityki 
medialnej Włoch brak jest monografii podejmującej tę problematykę w sposób sys
temowy w wymiarze politologicznym i instytucjonalno-prawnym, w odniesieniu do 
standardów europejskich. Stanowiło to istotną przesłankę do podjęcia przez autora 
przedmiotowej problematyki badawczej, co wiązało się z szerokim wykorzystaniem 
źródeł w języku włoskim, zwłaszcza orzeczeń Sądu Konstytucyjnego, ustaw medial
nych (głównie: ustawy nr 103 z 1975 r„ Legge Mammi z 1990 r., Legge Maccanico 
z 1997 r. oraz Legge Gasparri z 2004 r.) oraz kolejnych projektów ustawy medialnej 
(zwłaszcza disegno di legge Paolo Gentilom z 2006 r.), komentarzy do ustaw, dekre
tów legislacyjnych oraz monografii, artykułów naukowych, rozporządzeń, strategii, 
analiz, raportów włoskiej instytucji regulacyjnej sektora masowego komunikowania 
AGCOM, jak również licznych źródeł niepublikowanych, będących w posiadaniu 
autora.

Głównymi źródłami naukowymi, stanowiącymi podstawę analizy badawczej 
autora, są prace włoskich medioznawców, konstytucjonalistów, historyków i polito
logów oraz badaczy w dziedzinie komunikowania politycznego, podejmujących te
matykę: politycznych aspektów transformacji włoskich mediów, modelu organizacji 
nadawców telewizyjnych publicznych i prywatnych, pozycji mediów w systemie poli
tycznym państwa, wzajemnych relacji władzy i mediów, problemu urzeczywistnienia 
konstytucyjnych gwarancji wolności słowa oraz obywatelskiego prawa do informacji 
w praktyce działania politycznego.

Prace włoskich historyków i politologów analizują także polityczne powody 
upadku I Republiki, omawiają rolę i znaczenie mediów dla dobrego funkcjonowania 
demokracji oraz konsekwencje niezwykle silnego upartyjnienia włoskiego systemu 
medialnego.

Ponadto, wskazane przez autora źródła dokonują oceny politycznych skut
ków implementacji unijnej legislacji w dziedzinie środków masowej komunikacji 
z uwzględnieniem specyfiki włoskiego prawa mediów, wskazują na nieskuteczność 
wprowadzania do sektora przepisów antykoncentracyjnych oraz zapisów gwarantu
jących politykom równe szanse dostępu do mediów publicznych w czasie kampanii 
wyborczych (par condicio), komentują polityczne kontrowersje dotyczące sposobu 
wypełniania przez nadawcę publicznego RAI ustawowego obowiązku wykonywania 
misji, a także analizują efektywność modelu sprawowania nad RAI parlamentarnej 
kontroli.
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Wybrane przez autora źródła analizują też mechanizmy kreowania politycznego 
wizerunku Silvia Berlusconiego oraz społecznych konsekwencji konfliktu interesów 
politycznych i ekonomicznych w sektorze medialnym z udziałem byłego premiera.

Spośród tych źródeł, w opinii autora, na szczególną uwagę zasługują: II siste
ma radiotelevisivo pubblico e privato, a cura di E. Roppo, R. Zacearía, Milano 1991; 
G. Sartori, Seconda Repubblica?, Milano 1992; G. Mazzoleni, Comunicazione epotere. 
Mass media e politica in Italia, Napoli 1992; A. Lepre, Storia della prima Repubblica. 
L’Italia dal 1942 al 1992, Bologna 1993; A. Abbruzzese, Elogio del tempo nuovo. Perché 
Berlusconi ha vinto, Genova 1994; G. Gamaleri, Video(demo)crazia. Convivere con la 
TV nel sistema maggioritario, Roma 1994; G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Am
sterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994; Ealternanza in attesa. Le elezioni del 27 
marzo 1994 e le loro conseguenze, a cura di G. Pasquino, Roma 1995; E. Novelli, Dalla 
TV di partito al partito delle TV Televisione e politica in Italia: 1960-1995, Firen
ze 1995; M. Gobbo, La propaganda politica nell’ordinamento costituzionale, Padova 
1996; O. Grandinetti, La radiotelevisione, [w:| Trattato di Diritto Amministrativo, t. 2, 
a cura di S. Cassese, Milano 2003, s. 1811-1853; A. Sinagra, La disciplina comunitaria 
del settore televisivo. Con riguardo allordinamento italiano. Milano 2001; M.L. Salva- 
dori, Storia d’Italia e crisi di regime. Saggio sulla politica italiana, 1861-2000, Bolo
gna 2001; R. Zacearía, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova 2002; 
O. Grandinetti, Par condicio, pluralismo e sistema televisivo, Roma 2002; Dall’Ulivo 
al governo Berlusconi. Le elezioni del 13 maggio 2001 e il sistema politico italiano, 
a cura di G. Pasquino, Bologna 2002; F. Giglioni, Gli obblighi di pubblico servizio 
nel settore radiotelevisivo a tecnologia analógica, „Giustizia Amministrativa” 2002, 
n. 7/8, s. 1-7; M. Argentati, II controllo ministeriale sulla concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, „Giornale di Diritto Amministrativo” 2002, n. 10, s. 1115- 
-1122; O. Grandinetti, Principi costituzionali in materia radiotelevisiva e disegno di 
legge Gasparii, „Giornale di Diritto Amministrativo” 2003, n. 2, s. 1-15; G. Sartori, 
Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti, Bologna 2004; F. Gi
glioni, II servizio pubblico nel sistema televisivo tra esigenze democratiche e riforma 
del titolo V della costituzione, „Diritto Pubblico” 2004, n. 3, s. 965-1007; C. Padovani, 
A Fatal Attraction. Public Television and Politics in Italy, Oxford 2005; M. Barisione, 
L’immagine del leader. Quanto conta per gli elettori?, Bologna 2006; C. Guarnieri, Il si
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rządów, [w:] Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli 
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Rozdział I
Pojęcie pluralizmu w mediach

Z PUNKTU WIDZENIA POGLĄDÓW DOKTRYNY 
KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO

Pluralizm w mediach jest powszechnie uważany za jeden z ważniejszych filarów 
demokracji. W praktyce nie zawsze jest jasne, co to pojęcie oznacza lub jakie środki 
należy stosować, aby osiągnąć pluralizm. Termin „pluralizm w mediach” jest często 
stosowany zamiennie z określeniami „pluralizm informacji i opinii” czy „różnorod
ność mediów”. Jedno z tych pojęć odnosi się do treści zawartych w mediach, a drugie 
do źródeł, z których owe media korzystają. Według Thomasa Gibbonsa „różnorod
ność ta obejmuje co najmniej trzy elementy. Pierwszy z nich to różnorodność treści, 
drugi - różnorodność źródeł, trzeci - różnorodność dostawców informacji”1.

T. Gibbons, Zasady ochrony pluralizmu w mediach a krajowe uregulowania dotyczące kon
centracji własności, [w:] Promocja pluralizmu mediów - doświadczenia europejskie a potrzeby 
polskie. Materiały z konferencji, Warszawa 2005, s. 10-11.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, 
art. 14, 54; zob. też: I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 45; P. Sarnecki, Regulacja

1. Pluralizm medialny w różnych aspektach

1.1. Aspekt prawny

Zapewnienie odbiorcom zróżnicowanych treści w przekazach medialnych po
dyktowane jest realizacją podstawowych zadań środków masowego komunikowa
nia w społeczeństwie demokratycznym. Racją dla ochrony pluralizmu są bowiem 
argumenty przemawiające zarówno za wolnością mediów, jak i wolnością słowa. To 
właśnie konstytucyjne gwarancje wolności wyrażania opinii stanowią podstawowy 
warunek urzeczywistnienia w praktyce idei medialnego pluralizmu2. Ponadto, dzię
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Rozdział I. Pojęcie pluralizmu w mediach z punktu widzenia poglgdów doktryny...

ki ustawowym gwarancjom dostępu do informacji3 odbiorca, konfrontując prezen
towane w mediach poglądy, komentarze i opinie, może bez przeszkód wypracować 
własne stanowisko w sprawach będących przedmiotem debaty publicznej4.

problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo 
mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005, s. 17-29.

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001, nr 112, poz. 
1198 z późn. zm.

4 Por. P. Szkudlarek, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Kraków 2004.
5 T. Gibbons, op. cit., s. 11.
6 Ibidem.
7 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2004, nr 253, poz. 2531 z późn. 

zm., art. 21 ust. 1.

Dostęp do informacji nie może być więc ograniczany, gdyż obywatele w państwie 
demokratycznym, aby móc świadomie dokonywać wyborów i osądów politycznych, 
potrzebują różnych informacji, w myśl zasady „obywatel aktywny - to obywatel do
brze poinformowany”. W konsekwencji dzięki prawu wyboru różnorodnych treści, 
prezentowanych w różnych mediach, obywatele zyskują też zaufanie do informacji, 
które sami uznają za prawdziwe lub politycznie pożądane. „W tym sensie różnorod
ność treści jest uzupełnieniem prawa do wolności słowa, gwarantując, że wypowiedzi 
innych osób dotrą do odbiorców”5.

1.2. Aspekt polityczny

Różnorodność źródeł z kolei związana jest z pochodzeniem treści. Oznacza ona 
różnorodność działających na rynku mediów pod względem struktury własnościo
wej, linii programowej czy oblicza politycznego. „W praktyce różnorodność źródeł 
nie zawsze gwarantuje różnorodność treści. Jest jednak pożądana, gdyż zwiększa 
prawdopodobieństwo pojawienia się różnych idei. Co więcej, zapobiega sytuacji, 
w której poszczególne osoby, organizacje czy partie polityczne mogłyby kontrolować 
lub skutecznie ograniczać przepływ informacji do odbiorców”6.

W celu skutecznego zagwarantowania, że źródło produkcji informacji będzie 
przekazywać zróżnicowane treści, konieczne są precyzyjne zapisy ustawowe, nakła
dające na nadawców określone zobowiązania względem odbiorców. W polskiej usta
wie o radiofonii i telewizji czytamy m.in.: „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje 
misję publiczną, oferując całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróż
nicowane programy w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji 
i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością 
oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”7.

Media publiczne postrzegane są więc jako forum debaty publicznej, ponieważ 
tworzą nieodzowną dla demokracji przestrzeń wymiany poglądów. Analizując za
gadnienie ochrony pluralizmu w mediach z perspektywy Polski, autor dostrzega, że 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat mogliśmy niejednokrotnie zaobserwować, że ist
niejące bariery chroniące nadawców publicznych przed polityczną presją, jak choćby 
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1. Pluralizm medialny w różnych aspektach

gwarancje dostępu polityków do mediów, bywały wykorzystywane nie tyle do budo
wania niezależności i autorytetu tego medium, ile do eliminowania kontroli opinii 
publicznej nad radiofonią i telewizją, a także do wykorzystywania ich jako skutecz
nego narzędzia marketingu politycznego zarówno naczelnych organów państwa, jak 
i partii politycznych8. Dlatego dziś tak ważne wydaje się wspieranie wszelkich działań 
na rzecz zachowania przez nadawców publicznych ich politycznej neutralności.

“ Ibidem, art. 22, 23; Rozporządzenie KRRiT z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu 
postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii 
i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe, Dz.U. 1996, nr 109, poz. 
526; Rozporządzenie KRRiT z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania 
w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii 
politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach 
publicznych, Dz.U. 2003, nr 75, poz. 679, z późn. zm.

9 I. Dobosz, op. cit., s. 174 -175; zob. też: M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po 
roku 1989 na tle zmian politycznych, Przemyśl 2005, s. 241; A. Matlak, Radiofonia i telewizja, 
[w:] Prawo mediów, s. 156.

111 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 21 § 2 (1-4).

W opinii autora media publiczne nie mogą więc wykorzystywać swojego poten
cjału, realizując funkcję usługową wobec polityków poprzez wspieranie czy wręcz 
promocję poszczególnych partii politycznych. Zdaniem autora pluralizm medialny 
w aspekcie politycznym może zostać zrealizowany wyłącznie pod warunkiem, że 
media publiczne, traktowane jako forum debaty politycznej, powinny rzetelnie in
formować o polityce, w poczuciu odpowiedzialności za słowo. Komentowanie fak
tów w mediach publicznych nie może odbywać się na polityczne zamówienie. Media 
nie mogą więc być narzędziem w rękach polityków, gdyż zatracą podstawową rację 
swojego istnienia, a tym samym utracą wiarygodność w oczach odbiorców. W takim 
kontekście należy więc zdaniem autora interpretować zapisy ustawy medialnej, doty
czące powinności nadawców publicznych, określane mianem misji9.

To właśnie od mediów publicznych wymaga się, aby „kierując się odpowiedzial
nością za słowo, rzetelnie ukazywały całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju 
i za granicą, sprzyjały swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz for
mowaniu się opinii publicznej, a także umożliwiały obywatelom i ich organizacjom 
uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglą
dów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej”10.

1.3. Aspekt rynkowy

Różnorodność dostawców gwarantuje co prawda odbiorcom prawo wybo
ru oferty, ale wcale nie musi zapewniać różnorodności treści. Dotyczy to szerokiej 
gamy usług multimedialnych dostarczanych publiczności. Nabiera to szczególnego 
znaczenia zwłaszcza w dobie konwergencji platform medialnych. Jest ona bowiem 
kluczowym elementem pluralizmu i prawdziwym testem dla instytucji regulacyjnych 
w sektorze audiowizualnym.
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Jak stwierdza Karol Jakubowicz, pluralizm oferty programowej może być defi
niowany i analizowany na różne sposoby11. Według jednej z koncepcji „zawartość 
pluralistycznego systemu komunikowania zorientowanego na zaspokajanie potrzeb 
różnych grup odbiorców powinna być zorganizowana wokół osi rozrywki (różne gu
sty, upodobania estetyczne i style), osi poznawczej (różne zainteresowania, hobby, 
sposoby spędzania czasu wolnego) oraz osi społecznej (uwzględniającej różne poglą
dy czy interesy grupowe)”12.

11 K. Jakubowicz, Czy Polska potrzebuje polityki na rzecz promowania pluralizmu w mediach?, 
[w:] Promocja pluralizmu mediów..., s. 98-100.

12 Zob. Obrona lokalności i demokracji lokalnej. Strategia działania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji na rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty programowej w lokalnych 
mediach elektronicznych, Warszawa 2005, s. 7, [online:] http://www.krrit.gov.p1/Data/Files/_ 
public/pliki/publikacje/strategie/obrona_lokalnosci.pdf.

13 Ibidem.
14 Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy o wolności wypowiedzi i informacji z dnia 

29 kwietnia 1982 r., [online:] http://www.krrit.gov.p1/Data/Files/_public/Portals/0/.../rada- 
-europy/4.rtf, 15.12.2012; zob. też: Zalecenie Rec(2007)2 z dnia 31 stycznia 2007 r. Komitetu 
Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu w mediach i zróżnicowania za
wartości programowej, [online:] https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorłn 
ternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB558cBackColorLogged=FFAC75, 15.12.2012.

Inna, pełniejsza formuła wyróżnia w opinii Jakubowicza pięć podstawowych 
aspektów pluralizmu mediów i ich zawartości. Po pierwsze: „różnorodność gatun
ków i treści (w zawartości powinny być reprezentowane wszystkie gatunki i dziedziny 
programu). [Po drugie:] pluralizm opinii i stanowisk (zawartość oferty programowej 
powinna stanowić odzwierciedlenie postaw i poglądów wszystkich grup społecz
nych, które miałyby możliwość wypowiadania się za pośrednictwem mediów). [Po 
trzecie:] różnorodność osób i grup (media powinny służyć interesom wszystkich 
grup społeczeństwa; wszystkie one powinny znaleźć w komunikowanej zawartości 
treści najbardziej je interesujące). [Kolejny aspekt pluralizmu to] różnorodność »geo
graficzna« - media powinny (zawierać treści i elementy kultur lokalnych, regional
nych, kultury narodowej, a także) kultur innych narodów. [Jako ostatni z aspektów 
wymienia się] pluralizm źródeł informacji i programu”13.

Zdaniem Jakubowicza, pluralizm charakteryzujący się wielością mediów nale
żących do różnych właścicieli definiuje się jako zewnętrzny, natomiast ten, który 
cechuje różnorodność treści i opinii w obrębie zawartości przekazywanej przez jed
ną organizację medialną, definiowany jest jako wewnętrzny. Szczególnie ważną dla 
demokracji cechą systemu medialnego powinien być pluralizm źródeł informacji 
i programu. Dlatego Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy z 1982 r. na temat 
swobody wypowiedzi i informacji stwierdza, że jednym z celów samej organizacji 
i jej krajów członkowskich powinno być zapewnienie „istnienia szerokiego przekroju 
niezależnych i autonomicznych mediów, umożliwiających odzwierciedlenie różno
rodnych idei i opinii”14.
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2. Model polityki publicznej na rzecz promowania pluralizmu w mediach...

Jakubowicz podkreśla, że sytuację na rynku mediów kształtuje z jednej strony 
polityka publiczna państwa, z drugiej zaś procesy rynkowe15. „W związku z tym wy
różnia się dwa podstawowe sposoby osiągania i promowania pluralizmu. Pierwszym 
z nich jest model rynkowy, a drugim model polityki publicznej, służący ochronie 
pluralizmu. W modelu rynkowym, polegającym na naturalnym dążeniu przedsię
biorców do różnicowania produktu, nadawcy koncentrują swoją uwagę na eksplo
atowaniu rynków niszowych, osiąganiu przewagi konkurencyjnej dzięki lepszemu 
dostosowaniu produktu do oczekiwań odbiorców, wykorzystywaniu różnic socjode- 
mograficznych i kulturowych między poszczególnymi grupami społeczeństwa w celu 
tworzenia takiej oferty programowej, która będzie najskuteczniejszym nośnikiem re
klamy adresowanej do wybranego odbiorcy”16. Nadawcy, konkurując ze sobą o te
lewizyjną widownię lub radiowe audytorium, usiłują więc sprostać oczekiwaniom 
najbardziej wymagającego widza czy słuchacza.

15 Por. Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, 
Warszawa 2005; [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/ 
strategie/strategia_050826.pdf; Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011-2013, Warszawa 
2011, [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/stra- 
tegia_l 10420.pdf.

16 K. Jakubowicz, op. cit., s. 100.
17 Por. Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011-2013.
18 I.C. Kamiński, Media w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, [w:] Prawo mediów, s. 33-36; zob. też: I. Dobosz, Wolność prasy w prawie 
międzynarodowym, [w:] eadem, Prawo prasowe, s. 47-51; Europejska konwencja o telewizji 
ponadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r., Dz.U. 1995, nr 32, poz. 160, art. 4; Traktat o Unii 
Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., (traktat z Maastricht), Dziennik Urzędowy UE, C191, 
29.07.1992, tekst jednolity: Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/30 z późn. zm„ art. F ust. 2.

2. Model polityki publicznej na rzecz promowania 
pluralizmu w mediach z perspektywy Polski

Zdaniem Jakubowicza model polityki publicznej cechuje wykorzystywanie wszel
kich instrumentów prawnych, regulacyjnych i koncesyjnych, w tym także finanso
wych, w celu promowania pluralizmu. W tym względzie dominuje wręcz pogląd, że 
pluralizm jest naturalnym wrogiem wolnego rynku. Rolą państwa jest więc opra
cowanie strategii polityki medialnej oraz określenie warunków uzyskania koncesji 
i działalności różnych typów nadawców, w tym publicznych, komercyjnych, społecz
nych czy środowiskowych17.

W przypadku Polski polityka państwa w dziedzinie mediów elektronicznych oraz 
regulacja zawartości tych mediów za punkt wyjścia przyjmuje krajowe i międzynaro
dowe przepisy gwarantujące prawa człowieka, w tym zwłaszcza swobodę wypowiedzi 
i wolność mediów18. Prawa te gwarantują art. 14 i 54 Konstytucji RP, a zwłaszcza 
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art. 213, który czyni Krajową Radę Radiofonii i Telewizji gwarantem wolności słowa, 
prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji19.

19 P. Sarnecki, op. cit., s. 15-32; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
211 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 14.
21 P. Sarnecki, op. cit., s. 19.
22 Ibidem, s. 20.
21 Ibidem, s. 17.
24 Idem, Wolność środków społecznego przekazu jako zasada ustrojowa, [ w: ] Prawo mediów, s. 17.
25 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
26 P. Sarnecki, Wolność środków społecznego przekazu..., s. 18.

Wolność mediów stanowi zasadę ustrojową poprzez zamieszczenie stosownych 
deklaracji już w pierwszym rozdziale Konstytucji. Czytamy w nim m.in., że „Rzecz
pospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”20. 
Zdaniem Pawła Sarneckiego „wolność mediów ma bowiem swój zasadniczy cel w de
mokratycznym państwie prawa. Jest nim umożliwienie dyskursu obywatelskiego nad 
wspólnym dobrem, jakim jest Rzeczpospolita”21. Zgodnie z art. 14 Konstytucji „wol
ne media powinny więc służyć nie tylko obywatelom i ich organizacjom, [...] ale 
także samemu państwu”22.

Skoro więc wolność środków społecznego przekazu jest jedną z fundamental
nych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, świadczy to o szczególnej 
wadze tej problematyki, podkreślanej przez twórców Konstytucji, oraz o „potrzebie 
zorganizowania ustroju mediów zgodnie z wymogami demokratycznego państwa 
prawnego przy wykorzystaniu rozwiązań powszechnie dziś stosowanych w krajach 
o dłuższych tradycjach demokratycznych”23.

Zasadnicze wolności, które gwarantuje Konstytucja, to w opinii Sarneckiego 
„swoboda uzewnętrzniania swych poglądów (myśli, idei), prawo do informacji i wol
ność informowania, wolność mediów jako instrument wolności słowa oraz niezależ
ność mediów od władzy politycznej (rządzącej)”24. Artykuł 54 Konstytucji gwarantuje 
więc wolność wyrażania poglądów przy jednoczesnym zakazie cenzury prewencyjnej 
i zakazie koncesjonowania prasy, a także wolność pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji.

Urzeczywistnieniu konstytucyjnych wolności miało służyć powołanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjnego organu państwa, który miał być 
gwarantem wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radio
fonii i telewizji25. Intencją ustawodawcy, określającego pozycję ustrojową Krajowej 
Rady, było bowiem wskazanie, że nie jest to organ administracji rządowej. Zdaniem 
Sarneckiego, „organ ten powołany został do życia jako czynnik niezależny od innych 
władz politycznych w celu szczególnego podkreślenia, że obieg informacji w pań
stwie demokratycznym wyłączony być musi spod gestii rządzących i nie może speł
niać wobec nich roli instrumentalnej”26.

Konstytucja RP, stojąc na stanowisku formalnej, a nie materialnej (czyli abso
lutnej) wolności prasy, zezwala więc obywatelom na korzystanie z wolności mediów 
w sposób odpowiedzialny, a jednocześnie wymaga od państwa zapewnienia wolności 
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mediom27. Tego z kolei nie da się osiągnąć bez czynnego włączenia się władz w ich 
funkcjonowanie. Według Sarneckiego „swoboda działania mediów nie zależy jedynie 
od braku ingerencji władzy publicznej w ich sferę funkcjonowania”, co więcej, jego 
zdaniem „ingerencja władz państwowych może mieć na celu ochronę innych zasad 
i wartości konstytucyjnych, z którymi zasada wolności mediów może znaleźć się 
w konflikcie”. Państwo może więc interweniować w wyjątkowych sytuacjach głównie 
po to, aby „eliminować nadużywanie wolności mediów i czynienie z nich narzędzi 
popełniania czynów zakazanych przez prawo, głównie karne”28.

27 Wopinii I.Doboszstandardem jest, żeprzepisy konstytucji różnych państwpo wyartykułowaniu
zasady, że prasa jest wolna, od razu wskazują na niedopuszczalne ograniczenia tej wolności 
(np. art. 5 konstytucji RFN z 1949 r., art. 21 konstytucji Włoch z 1947 r., art. 7 konstytucji 
Holandii z 1814 r„ art. 20 konstytucji Hiszpanii z 1978 r., art. 37 konstytucji Portugalii 
z 1976 r„ art. 14 i 15 konstytucji Grecji z 1975 r., art. 17 konstytucji Szwajcarii z 1999 r„ art. 29 
konstytucji Rosji z 1993 r.). I. Dobosz, Wolność prasy w Konstytucji RP, [w:] eadem, Prawo 
prasowe, s. 53-54.

2" P. Sarnecki, Regulacja problematyki środków społecznego przekazu..., s. 21-22.
29 Ibidem, s. 23.
311 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., 

Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 z późn. zm., [online:] http://www.echr.coe.int; por. I. Dobosz, 
Prawo prasowe, s. 49-51.

31 P. Stępka, A. Woźniak, Polityka na rzecz ochrony pluralizmu w mediach na przykładzie 
wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 5/2005, Warszawa 2005, s. 1, [online:] 
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2005_05.pdf .

32 Ibidem-, zob. P. Sarnecki, Swoboda wypowiedzi w debacie politycznej, [w:| Prawo mediów,
s. 43-55.

Wolność środków społecznego przekazu jest oczywiście pochodną wolności wy
rażania poglądów, które bez możliwości uzewnętrznienia ich na forum publicznym 
za pośrednictwem mediów byłyby czymś niepełnym. Sarnecki podkreśla, że system 
wolnych mediów, który nie służyłby pełnej prezentacji poglądów obywateli, a jedynie 
schlebiałby gustom polityków, zaprzeczałby swej istocie29. Dlatego też w opinii autora 
polityka państwa na rzecz ochrony medialnego pluralizmu stanowi niezbędny waru
nek dobrego funkcjonowania demokracji.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. obejmuje wolnością słowa również dostęp 
obywateli do informacji dotyczących działalności władz publicznych. Problematyka 
wolności słowa jest także przedmiotem umów międzynarodowych ratyfikowanych 
przez Polskę, w tym m.in. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności (tzw. Europejska konwencja praw człowieka), zawartej w 1950 r. pod egidą 
Rady Europy, a ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 r.30

„Ochrona pluralizmu mediów stanowi więc istotną gwarancję leżącego u pod
staw demokracji prawa do wypowiedzi i do informacji. Na gruncie europejskim za
leżność tę podkreślił w swoich orzeczeniach Europejski Trybunał Praw Człowieka 
(ETPC), interpretując art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności”31. Na gruncie prawa europejskiego do zadań państw członkowskich należy 
inicjowanie rozwiązań instytucjonalnych na rzecz ochrony pluralizmu32 *.
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Termin „pluralizm medialny” jest różnie definiowany, a w związku z tym bywa 
też różnie interpretowany. Najbardziej spójną definicję tego pojęcia zaproponował 
w swoim zaleceniu Komitet Ministrów Rady Europy33. „Zgodnie z nim pluralizm 
w mediach cechuje się istnieniem dużej liczby niezależnych i autonomicznych me
diów (określany jest też jako pluralizm strukturalny) oraz różnorodnością ich rodza
jów, jak również różnorodnością treści (poglądów i opinii) dostarczanej odbiorcom”34.

” Zalecenie Rec(2007)2 z dnia 31 stycznia 2007 r. Komitetu Ministrów...
,4 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 2.
15 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 21 ust. 2 pkt 3 i 4.
36 P. Sarnecki, Swoboda wypowiedzi..., s. 17.
37 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., 

art. 9.
38 B. K1 i m k i e w i c z, Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej poli

tyce medialnej, „Global Media Journal” (Polish Edition) 2006, nr 1, s. 1, [online:] http://www. 
globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Klimkiewicz-Pluralizm%20 
mediow%20w%20europejskiej%20polityce%20media.pdf, 31.01.2013.

Z treści definicji pluralizmu zawartej w cytowanym dokumencie wynika, że ist
nieją dwa wymiary pluralizmu: strukturalny (ilościowy) i jakościowy. Ponadto zakres 
tego pojęcia obejmuje także aspekt polityczny i kulturowy. Pluralizm polityczny urze
czywistnia się dzięki mediom, które stanowią forum debaty publicznej, sprzyjając 
swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli, umożliwiając im uczestnictwo 
w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk35. 
Wolne media realizują tym samym obywatelskie prawo do wolności wyrażania opi
nii, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania informacji 
i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe36. Plu
ralizm polityczny w mediach realizuje się poprzez gwarancje wolności publicznego 
ustosunkowywania się do prowadzonej przez państwo polityki i decyzji władz, daje 
też obywatelom uprawnienie do publicznego wyrażania krytycznych opinii dotyczą
cych realizacji przez władze polityki państwa37.

Pluralizm kulturowy z kolei zakłada udział mediów w prezentowaniu różnorodno
ści kulturowej społeczeństwa, w tym odmienności etnicznej, religijnej czy językowej.

3. Pluralizm mediów jako gwarant demokratycznie 
funkcjonującej sfery publicznej

Różnorodność mediów może być postrzegana w szerszym kontekście społecz
nym i politycznym - jako fundamentalny warunek funkcjonowania demokratycznej 
sfery publicznej. Zdaniem Beaty Klimkiewicz „bezsporna wartość, jaką przypisujemy 
pluralizmowi mediów, ale też bogactwo znaczeniowe, a jednocześnie mglistość i nie- 
dookreśloność konstytutywna, powodują znaczną dowolność w sposobie wykorzy
stania tego pojęcia w procesie formowania założeń i uzasadnień polityki medialnej”38. 
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Klimkiewicz przywołuje słowa Hannah Arendt, która pisała: „tylko tam, gdzie rzeczy 
mogą być widziane i słyszane przez wielu w różnorodności aspektów, nie zmieniając 
swojej tożsamości, tak że zgromadzeni wokół nich wiedzą, iż mają do czynienia z toż
samością w całkowitej różnorodności, może pojawiać się prawdziwie i wiarygodnie 
rzeczywistość światowa””.

Zdaniem autorki artykułu „taka różnorodność dotyczy przestrzeni formowa
nia się poglądów, opinii, postaw, reprezentacji przedstawiających różne odcienie 
i zabarwienia polityczne, religijne, etyczne, kulturowe. Służy ona jako podstawowe 
uzasadnienie dla obrońców instytucji mediów publicznych i innych rozwiązań struk
turalnych, promujących bardziej interwencyjną artykulację pluralizmu w polityce 
medialnej”* 40. Według Klimkiewicz „pluralizm medialny jest postrzegany także w ka
tegoriach ekonomicznych, technokratycznych i profesjonalnych - jako poszerzające 
się możliwości wyboru konsumenta, a także wolność działalności podmiotów gospo
darczych w sektorze medialnym”41.

” H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 64, cyt. za: B. Klim
kiewicz, op. cit., s. 1.

40 B. Klimkiewicz, op. cit., s. 1-2.
41 Ibidem.
42 Por. Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, Za

łącznik D, s. D/3, [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strate- 
gie/strategia_050826.pdf.

W dokumencie KRRiT Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektro
nicznych na lata 2005-2020 pluralizm mediów definiowany jest także jako wypadko
wa trzech czynników: różnorodności źródeł informacji i programu, powszechności 
i dostępności finansowej podstawowych usług medialnych oraz jakości i różnorod
ności oferty programowej. W omawianym dokumencie wymienia się także pięć pod
stawowych aspektów pluralizmu mediów: różnorodność gatunków i treści, pluralizm 
opinii i stanowisk, różnorodność osób i grup (mająca na celu służenie wszystkim 
grupom społecznym), różnorodność geograficzna (uwzględniająca elementy kultur 
lokalnych, regionalnych czy narodowych) oraz pluralizm oferty programowej42. Nie
wątpliwą zaletą pluralizmu jest więc możliwość dostępu do różnych źródeł informa
cji, a więc i różnych treści.

W literaturze przedmiotu „pluralizm strukturalny określa się mianem plurali
zmu zewnętrznego, natomiast aspekt jakościowy, wskazujący na różnorodność treści, 
określany jest jako pluralizm wewnętrzny. Polityka państw na rzecz ochrony plura
lizmu stanowi najczęściej kombinację instrumentów, odnoszących się zarówno do 
pluralizmu zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Wzajemna zależność pomiędzy plu
ralizmem zewnętrznym a wewnętrznym nie jest do końca zdefiniowana. Dominuje 
pogląd, iż działania na rzecz ochrony pluralizmu zewnętrznego wpływają pozytyw
nie na różnorodność treści, a więc pluralizm wewnętrzny. Z drugiej strony niewąt
pliwie brak pluralizmu zewnętrznego, a więc funkcjonowanie jednego bądź bardzo
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małej ilości podmiotów medialnych, w sposób oczywisty ogranicza różnorodność 
oferowanych treści”43.

11 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 2. Zob. też: Commission staff working document - Media 
pluralism in the Member States of the European Union (SEC 2007/0032) (Dokument Komisji 
Europejskiej - Pluralizm mediów w państwach członkowskich Unii Europejskiej), [online:] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2007:0032:FIN:EN:HTML; Re
commendation No. R (99) 1 on measures to promote media pluralism and its Explanatory 
Memorandum (Rekomendacja dotycząca środków promowania pluralizmu w mediach), [on
line:] https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=399303&Site=CM&BackColorInternet=9999CC& 
BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75, 15.12.2012; Media diversity in Eu
rope, Council of Europe report (Różnorodność mediów w Europie, Raport Rady Europy przy
gotowany przez Komisję Doradczą ds. Różnorodności Mediów), [online:] http://www.coe. 
int/t/dghl/standardsetting/media/doc/H-APMD%282003%29001_en.pdf, 15.12.2012; Re
commendation No. R (2000) 23 on the independence and functions of regulatory authorities 
for the broadcasting sector and its Explanatory Memorandum (Zalecenie Komitetu Ministrów 
Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyj
nych dla sektora usług nadawczych wraz z memorandum wyjaśniającym), [online:] http://wcd. 
coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)23&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&Ba 
ckColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75, 15.12. 
2012; Recommendation CM/Rec(2007) 15 of the Committee of Ministers to member states on 
measures concerning media coverage of election campaigns, adopted on 7 November 2007 (Za
lecenie Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie działań doty
czących prezentacji kampanii wyborczych w środkach przekazu), [online:] http://wcd.coe.int/ 
ViewDoc.jsp?id=1207243&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFB 
B55&BackColorLogged=FFAC75, 15.12.2012; Recommendation Rec(2007)2 of the Commit
tee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content, adopted 
on 31 January 2007 (Zalecenie Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie plu
ralizmu w mediach i zróżnicowania zawartości programowej), [online:] http://wcd.coe.int/ 
ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&Back 
ColorLogged=FFAC75, 15.12.2012; Recommendation Rec(2007)3 of the Committee of Mini
sters to member states on the rmit of public service media in the information society, adopted 
on 31 January 2007 (Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich 
w sprawie misji mediów publicznych w społeczeństwie informacyjnym), [online:] http://wcd. 
coe.int/ViewDoc.jsp?id=10897598cBackColorInternet=9999CC8cBackColorIntranet=FFBB5 
58tBackColorLogged=FFAC75, 15.12.2012.

4. Europejskie standardy w zakresie ochrony 
pluralizmu w mediach a doświadczenia polskie

Na szczególne znaczenie pluralizmu zewnętrznego, jako niezbędnego warunku 
dobrego funkcjonowania demokracji, zwraca uwagę już Deklaracja Komitetu Mini
strów Rady Europy z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie swobody wypowiedzi i infor
macji, podkreślająca, że warunkiem swobody wypowiedzi jest istnienie „szerokiego 
wachlarza niezależnych i autonomicznych mediów, odzwierciedlających różnorod-
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ność idei i opinii”44. Oznacza to, że pluralizm zawartości zależy w pewnym stopniu 
od pluralizmu strukturalnego, skoncentrowanie własności mediów może bowiem 
w dużym stopniu utrudnić czy wręcz uniemożliwić odzwierciedlanie różnorodności 
idei i opinii45. Politykę na rzecz ochrony pluralizmu w mediach kształtują państwa. 
Dotyczy ona w równym stopniu mediów o zasięgu ogólnokrajowym, jak również 
regionalnych czy lokalnych, gdzie znacznie łatwiej o naruszenie zasady pluralizmu. 
Problem ochrony pluralizmu rozpatruje się ponadto w wymiarze ponadgranicznym 
czy wręcz globalnym. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w sytuacji postępującej 
wciąż koncentracji mediów i wzmacniania pozycji rynkowej przez międzynarodowe 
koncerny medialne46.

14 Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie swobo
dy wypowiedzi i informacji, [online:] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/ 
CM/Dec%281982%29FreedomExpr_en.asp#TopOfPage, 15.12.2012.

45 Ibidem.
46 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 3; zob. raport Transnational media concentrations in 

Europe, Council of Europe report, Strasbourg 2004 (Ponadnarodowa koncentracja mediów 
w Europie, Raport Rady Europy przygotowany przez Komisję Doradczą ds. Różnorodności 
Mediów), [online:] http://www.incd.net/docs/transnationalmedia.pdf, 15.12.2012.

47 Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, s. 27.
4" Ibidem.
49 Ibidem.

Rolą państwa w procesie ochrony pluralizmu jest „stworzenie takich warun
ków funkcjonowania przedsiębiorstw medialnych, by odbiorca miał zapewniony 
dostęp do różnorodnych źródeł informacji i programu oraz aby nikt nie uzyskiwał 
nadmiernego wpływu na opinię publiczną, wynikającego ze zdominowania rynku 
medialnego”47. To właśnie ostateczny kształt systemu medialnego państwa, będące
go rezultatem określonej polityki koncesyjnej, jest m.in. efektem polityki na rzecz 
ochrony pluralizmu medialnego. „Funkcjonowanie rynku mediów elektronicznych 
jedynie w oparciu o prawo ochrony konkurencji mogłoby doprowadzić do powstania 
oligopolu źródeł informacji. W interesie publicznym jest więc zastosowanie takich 
rozwiązań, które gwarantowałyby wielość niezależnych od siebie źródeł informacji 
i zapobiegałyby nadmiernemu ich wpływowi na odbiorcę”48.

W Strategii Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych czytamy 
m.in.: „na otwartym rynku europejskim i globalnym nadmiernie restrykcyjna po
lityka na rzecz ochrony pluralizmu strukturalnego mogłaby okazać się nieskutecz
na, gdyż osłabiałaby zdolność polskich organizacji medialnych do konkurencji i do 
obrony przed wykupieniem ich przez podmioty zagraniczne”49. Autor w pełni po
dziela ten pogląd, gdyż administracyjne przeciwdziałanie naturalnym w gospodarce 
wolnorynkowej procesom konsolidacji na rynku medialnym może w konsekwencji 
spowodować poważne osłabienie konkurencyjności polskich grup medialnych wo
bec zagranicznej konkurencji. Dlatego też działania te powinny być podejmowane 
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bardzo roztropnie, w poczuciu odpowiedzialności za ochronę rodzimej produkcji 
audiowizualnej50.

50 Zob. Obrona lokalności i demokracji lokalnej. Strategia działania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji na rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty programowej w lokalnych 
mediach elektronicznych, Warszawa 2005, [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/ 
Files/_public/pliki/publikacje/strategie/obrona_lokalnosci.pdf; Zielona Księga: Polityka 
państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki 
audiowizualnej, Warszawa 2003, [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/ 
publikacje/strategie/zielona_ksiega.pdf; Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011-2013-, 
P. Stępka, A. Woźniak, E. Murawska-Najmec, Finansowanie mediów audiowizualnych 
ze środków publicznych - analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich 
(aktualizacja), Analiza Biura KRRiT nr 3/2010, Warszawa 2010, [online:] http://www.krnt. 
gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2010_03_finans_med_pub.pdf; P. Stępka 
et al., Instrumenty promujące niezależność mediów publicznych na przykładzie wybranych 
państw europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 5/2006, Warszawa 2006, [online:] http://www. 
krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2006_05.pdf.

51 Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, s. 27-30.
52 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 3; zob. też: Kapitał zagraniczny w polskich mediach, 

„Biuletyn Informacyjny KRRiT” 1998, nr 4; Koncentracja mediów: czy potrzebne są odrębne 
uregulowania prawne w tym zakresie? - niepublikowane materiały seminaryjne, Seminarium 
KRRiT, Warszawa, 18 lutego 2004 r.; P. S t ę p k a, Koncentracja własności w mediach z perspektywy 
Rady Europy i Unii Europejskiej, Analiza Biura KRRiT nr 4/2004, Warszawa 2004, [online:] 
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2004_04.pdf.

W omawianej strategii czytamy, że „propozycje w tym zakresie mają mieć charak
ter minimalny: nie ograniczają rozwoju rynku medialnego i przedsiębiorstw medial
nych i zmierzają jedynie do tego, by odpowiednio na rynku ogólnokrajowym i lokal
nym - tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne - istniało co najmniej trzech 
niezależnych od siebie koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz 
by na rynkach tych nie doszło do połączenia siły oddziaływania na opinię publiczną 
prasy codziennej i radia lub telewizji w sposób zagrażający demokracji. Głównym 
mechanizmem ochrony pluralizmu strukturalnego będzie więc proces koncesyjny”51.

Nie można analizować pojęcia pluralizmu mediów bez uwzględnienia terminu 
„koncentracji mediów”, który definiowany jest jako jego zaprzeczenie. „Koncentracja 
mediów, rozumiana jako odwrotność pluralizmu zewnętrznego, wskazuje na sytua
cję rynkową, charakteryzującą się występowaniem małej ilości podmiotów medial
nych, które dzięki temu mogą dominować w sferze kształtowania opinii publicznej. 
Koncentracja treści może oznaczać na przykład dominację jednej opinii i poglądów 
lub niewielką różnorodność tematyczną programu (np. brak informacji lokalnych), 
co w konsekwencji może stanowić poważne zagrożenie dla demokracji. Wreszcie 
koncentracja mediów w sferze kultury to lekceważenie kulturowej różnorodności 
społeczeństwa, a więc pomijanie różnorodności regionalnej, językowej czy religijnej, 
poprzez preferowanie jednego nurtu kulturowego”52.

Koncentracja mediów jest więc definiowana jako zaprzeczenie pluralizmu, 
a z kolei pluralizm, zgodnie z definicją zaproponowaną przez Radę Europy, „cechuje
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się istnieniem dużej ilości niezależnych i autonomicznych mediów [...] oraz różno
rodnością ich rodzajów, jak również różnorodnością treści, [a więc poglądów i opi
nii dostarczanych - M.M.] odbiorcom”53. Pluralizm mediów jest zatem zjawiskiem 
wieloaspektowym.

51 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 2.
54 Ibidem.
55 Promocja pluralizmu mediów..., s. 8.
56 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 3; zob. też: T. Mielczarek, Między monopolem 

a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania masowego w Polsce w latach 
1989-1997, Kielce 1998; idem, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania 
masowego w Polsce w latach 1989-2006, Kielce 2007; P. Stępka, Koncentracja własności 
w mediach..., s. 1-5; Media diversity in Europe.

Jednym ze środków gwarantujących pluralizm mediów są właśnie regulacje do
tyczące konkurencji - ograniczające koncentrację własności, jak również dotyczące 
fuzji i przejęć. Te regulacje, w szczególności przepisy prawa konkurencji i przepi
sy ograniczające koncentrację własności w mediach, wzbudzają nadal największe 
emocje. Dlatego też wszelkie propozycje regulacyjne autorstwa KRRiT muszą być 
poprzedzone wnikliwą analizą stanu rynku mediów elektronicznych, co powin
no stanowić podstawę merytoryczną i uzasadnienie tworzenia nowych rozwiązań 
prawnych w tym zakresie. „Celem prawa konkurencji jest bowiem dbanie o właściwe 
funkcjonowanie wolnego rynku, a co się z tym wiąże uczciwej konkurencji pomiędzy 
podmiotami rynkowymi. Prowadzone postępowania na podstawie przepisów prawa 
konkurencji mają za zadanie wykazać, czy dany podmiot posiada dominującą pozy
cję rynkową”54.

Zarówno Rada Europy, jak i Unia Europejska wielokrotnie podnosiły znaczenie 
pluralizmu mediów i wzywały państwa członkowskie, by dążyły do jego ochrony. 
W opinii KRRiT, obie te organizacje nie przyjęły instrumentów prawa międzyna
rodowego, które nałożyłyby na państwa członkowskie obowiązek podjęcia konkret
nych działań na rzecz realizacji tego celu, ani też nie określiły precyzyjnie, w sposób 
prawnie obowiązujący, co rozumieją przez pluralizm mediów oraz czy dany rynek 
jest pluralistyczny, czy też nie. Jakkolwiek podejmowano dotychczas wiele prób do- 
określenia tych zagadnień, podziały pomiędzy państwami członkowskimi Unii Euro
pejskiej i różnice w podejściu do tych kwestii zapobiegły skutecznie wszelkim działa
niom wykraczającym poza podkreślanie znaczenia pluralizmu mediów55. Każdy kraj 
członkowski Unii ma więc prawo podejmować wszelkie działania prawne, zgodne 
z ogólnymi przepisami unijnymi o swobodzie przepływu kapitału i usług oraz o za
kazie dyskryminacji na wspólnym rynku, zmierzające do ograniczenia lub nie kon
centracji mediów.

Koncentracja mediów w literaturze przedmiotu jest definiowana jako zaprzecze
nie pluralizmu zewnętrznego. Wyróżnia się kilka podstawowych form koncentracji 
mediów, które stanowią poważne zagrożenie dla pluralizmu w mediach - koncentra
cję horyzontalną, wertykalną oraz krzyżową56. „W pierwszym przypadku mamy do 
czynienia z podmiotami konkurującymi na tym samym rynku, np. nadawcy telewi
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zyjni. O koncentracji wertykalnej można mówić w przypadku kapitałowej integracji 
wzdłuż tzw. łańcucha tworzenia wartości, np. nadawcy, producenci, dystrybutorzy. 
Ostatnia forma koncentracji odnosi się do integracji kapitałowej, zachodzącej na kil
ku rynkach medialnych, np. prasy i telewizji. Pod względem zasięgu geograficznego 
zjawisko to, podobnie jak problem pluralizmu, można rozpatrywać w kontekście ryn
ku lokalnego, ogólnokrajowego czy jako zjawisko ponadgraniczne bądź globalne”57.

57 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 3-4.
58 Ibidem.
59 Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy UE, L 24, 29.01.2004), które daje Komi
sji Europejskiej prawo do oceny koncentracji o tzw. wymiarze wspólnotowym; Dyrektywa 
89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koor
dynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audio
wizualnych usługach medialnych), Dziennik Urzędowy UE,L 298,17.10.1989, [online:] http:// 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1989L0552:20071219:PL:PDF, 
15.12.2012; Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG EWG, w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyko
nywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, Dziennik Urzędowy UE, L 298, 17.10.1989; 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa 
o audiowizualnych usługach medialnych), Dziennik Urzędowy UE, L 95, 15.04.2010.

6,1 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 4; por. też: Pluralism and Media Concentration in the 
Internai Market. An Assessment of the Need for Community Action. Green Paper. Anne
xes. COM(92)480 final/annex, 23 December 1992 (Pluralizm i koncentracja mediów w ra
mach rynku wewnętrznego - ocena potrzeb działania na szczeblu Wspólnotowym), [online:] 
http://aei.pitt.edu/1157/1 /pluralism_gp_annexes_COM_92_480.pdf, 15.12.2012.

Mimo iż „ciężar polityki na rzecz ochrony pluralizmu w mediach spada na po
szczególne państwa mające zasadniczy wpływ na kształt swoich własnych systemów 
medialnych, to niektóre regulacje wspólnotowe przeciwstawiają się nadmiernej kon
centracji w tym sektorze”58. W zakresie działań zmierzających do ochrony pluralizmu 
zewnętrznego w wymiarze europejskim szczególnie istotnym instrumentem wspól
notowym jest prawo konkurencji, chroniące przed osiąganiem przez jeden podmiot 
pozycji dominującej na rynku mediów59. W praktyce funkcjonowania rynków me
dialnych okazało się jednak, że regulacje wspólnotowe nie są skutecznym mechani
zmem ochrony pluralizmu w mediach w państwach członkowskich, gdyż funkcjo
nowanie rynków medialnych determinowane jest głównie regulacjami krajowymi60.

Ochrona pluralizmu w mediach to integralny element polityki medialnej państw. 
Wpływa na nią m.in. „wielkość rynku medialnego, będąca wypadkową zasięgu 
geograficznego oraz zamożności danego państwa, struktury społecznej i politycz
nej, przejawiającej się między innymi federalną bądź unitarną konstrukcją pań
stwa, czy wreszcie stopnia kultury politycznej, akceptującej procesy regulacji w tym 
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względzie”61. Ponadto nie bez znaczenia pozostają tradycje w tworzeniu systemów 
medialnych poszczególnych państw wraz z ich politycznymi konsekwencjami62.

61 P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 5.
62 Zob też: Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020-, 

Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011-2013.
6’ Zob. też: Transnational media concentrations in Europe, Council of Europe report, Strasbourg 

2004 (Ponadnarodowa koncentracja mediów w Europie, Raport Rady Europy przygotowany 
przez Komisję Doradczą ds. Różnorodności Mediów), [online:] http://www.incd.net/docs/ 
transnationalmedia.pdf, 15.12.2012; Council Régulation (EC) No 139/2004 of 20 January 
2004 on the control of concentrations between undertakings, Dziennik Urzędowy UE, 
L 24, 29.1.2004 (Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw), [online:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:EN:HTML, 15.12.2012; Media diversity in Europe; 
Resolution of 16 September 1992 on media concentration and diversity of opinions (Rezolucja 
Parlamentu Europejskiego o koncentracji mediów i różnorodności opinii), Official Journal, J C 
284, 2.11.1992; Koncentracja i pluralizm mediów w Unii Europejskiej - Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii 
Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE, C 8 E/85, 14.01.2010, [online:] http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0085:0094:PL:PDF, 15.12.2012.

M Promocja pluralizmu mediów..., s. 4.
65 Ibidem.

Tak więc, w wymiarze europejskim, skutecznym narzędziem ochrony pluralizmu 
zewnętrznego są np. przepisy antykoncentracyjne (we Włoszech tzw. legge antitrust), 
ograniczające różne formy koncentracji kapitału na rynkach medialnych, aby nie do
puścić do osiągnięcia przez dany podmiot pozycji uprzywilejowanej bądź dominują
cej w sektorze medialnym. Kontrowersje związane z wprowadzaniem tych przepisów, 
wobec silnego sprzeciwu różnych grup interesów, urastają jednak często do rangi 
sporu natury politycznej. Niemniej jednak potrzeba zdecydowanych działań w sferze 
ochrony pluralizmu w mediach stanowi dla wielu państw priorytet w zakresie two
rzenia własnej polityki medialnej63.

Warto w tym miejscu przypomnieć inicjatywy Polski w zakresie wprowadzenia 
do systemu prawnego zapisów antykoncentracyjnych. Próby takie były podejmowane 
już w 2002 r. w związku z projektem nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji, przy
gotowanym przez KRRiT. Został on zaakceptowany przez rząd 14 stycznia 2002 r. 
i przekazany prezesowi Rady Ministrów w celu podjęcia dalszych prac legislacyjnych. 
W projekcie tym znalazła się wówczas propozycja, aby nie udzielać koncesji, jeśli 
„wnioskodawca, ubiegający się o koncesję na rozpowszechnianie programu radiowe
go lub telewizyjnego za pomocą sieci stacji nadawczych, obejmujących zasięgiem po
wyżej 80 proc, pokrycia ludnościowego kraju, rozpowszechniałby program radiowy 
lub telewizyjny o tym samym zasięgu”64. KRRiT proponowała więc wprowadzenie do 
ustawy medialnej zakazu łączenia dwóch koncesji naziemnych o zasięgu ogólnokra
jowym. Była to najważniejsza propozycja ograniczająca koncentrację65.

Kolejne propozycje Rady dotyczyły nieudzielania koncesji w sytuacji, kiedy 
„wnioskodawca ubiegający się o koncesję na rozpowszechnianie programu radiowe
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go lub telewizyjnego za pomocą stacji nadawczej lub stacji nadawczych obejmują
cych swym zasięgiem miasto powyżej 100 tys. mieszkańców rozpowszechnia pro
gram radiowy lub telewizyjny za pomocą stacji nadawczych obejmujących zasięgiem 
powyżej 80 proc, pokrycia ludnościowego kraju”66. Nie można byłoby zatem łączyć 
koncesji ogólnokrajowej z lokalną.

“ Ibidem.
67 Ibidem, s. 5.
68 Ibidem.

Kolejna propozycja zabraniała łączenia dwóch koncesji lokalnych w miastach do 
200 tys. mieszkańców. W świetle zapisów projektu nowelizacji ustawy koncesji nie 
udzielałoby się, jeśli „wnioskodawca, ubiegający się o koncesję na rozpowszechnianie 
programu radiowego lub telewizyjnego za pomocą stacji nadawczej lub stacji nadaw
czych, obejmujących zasięgiem miasto do 200 tys. mieszkańców, rozpowszechnia już 
program radiowy lub telewizyjny na danym obszarze”67.

KRRiT zaproponowała także, aby wnioskodawcy nadający w miastach powyżej 
200 tys. mieszkańców nie mogli otrzymać koncesji, jeśli rozpowszechniają już dwa 
programy lub więcej na danym obszarze. Ostatnia propozycja dotyczyła przypadku, 
kiedy „wnioskodawca ubiegający się o koncesję, rozpowszechnia już inny program 
o tym samym charakterze na danym obszarze”68.

Wskazane propozycje nowelizacji ustawy medialnej nie dotyczyły emisji sateli
tarnej oraz rozprowadzania w sieciach kablowych lub w ramach sygnałów multiplek
sów. Głównym celem propozycji zmian w ustawie przygotowanych przez Radę miało 
być dążenie do ochrony medialnego pluralizmu. KRRiT miała wówczas na uwadze 
strukturę rynku. Zarówno w przypadku radiofonii, jak i telewizji koncesjonowanej 
rynki: ogólnokrajowy i ponadregionalny osiągały już wówczas wysoki stopień kon
centracji. Zasada kupna/sprzedaży stała się powszechnie dominującą, co szczegól
nie ujawniło się w czasie procesu ponownego udzielania koncesji po zakończeniu 
pierwszego okresu ich obowiązywania. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji próbo
wała więc określić reguły, które zaczęłyby obowiązywać po 10 latach od uchwalenia 
ustawy medialnej.

Obecnie sytuacja ta zmieniła się jeszcze bardziej. Gdyby nie obecność mediów 
publicznych, jakakolwiek zmiana in minus wiązałaby się z powstaniem duopolu czy 
wręcz monopolu. Na sytuację na rynku naziemnej telewizji koncesjonowanej dodat
kowo wpływa fakt, że najwięksi nadawcy albo wchłonęli inne podmioty, albo też uzy
skali na nie istotny wpływ. Te zjawiska znacznie zmieniły kształt rynku stworzonego 
przez politykę koncesyjną KRRiT. Pluralizm mediów definiowany jest bowiem także 
jako wielość różnych źródeł informacji i opinii. Na gruncie polskim obserwujemy 
jeszcze stosunkowo niewielką różnorodność źródeł informacji. „Trudno przewi
dywać inny kierunek zachodzących zmian niż dalsza koncentracja. Sytuację może 
w pewnym stopniu zmienić wprowadzenie naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej. 
[Jednocześnie jednak] cyfryzacja i związane z nią zmiany rynkowe rodzą nowe moż
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liwości koncentracji oraz tworzenia tzw. »bram cyfrowych«, utrudniających dostęp 
nadawców do sieci lub dostęp odbiorców do niektórych programów”69.

69 Ibidem, s. 6-7.
711 Por. Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020-, 

Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011-2013.
71 I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 174; zob. też: M. Miżejewski, op. cit., s. 241; A. Matlak, op. 

cit., s. 156.
72 W Polsce status nadawców społecznych reguluje ustawa o radiofonii i telewizji. Zgodnie 

z nią „nadawcą społecznym jest nadawca, którego program upowszechnia działalność 
wychowawczą i edukacyjną, działalność charytatywną, respektuje chrześcijański system 
wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki, oraz zmierza do ugruntowania 
tożsamości narodowej”, Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 4 ust. 1.

W tym kontekście ochrona pluralizmu w radiofonii i telewizji stanowi priorytet 
polityki medialnej państwa. Zadanie to polega przede wszystkim na zapobieganiu 
nadmiernej koncentracji i przeciwdziałaniu osiąganiu przez nadawców pozycji do
minującej. Rozpoczęty w Polsce proces cyfryzacji ma na celu m.in. rozszerzenie ofer
ty programowej i zwiększenie liczby nadawców oraz dostawców audiowizualnych 
usług medialnych działających dzięki stworzonym multipleksom.

Wielką rolę w tym procesie mogą więc odegrać media publiczne. Zdaniem 
KRRiT należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać ich silną pozycję na rynku 
oraz zapewnić im stabilne finansowanie, ale też przykładać należytą wagę do wyko
nywania przez nie określonych w ustawie zadań programowych. Dlatego też Krajo
wa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała dokument Strategia Państwa Polskiego 
w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, który kompleksowo odnosi 
się do problematyki mediów elektronicznych i przedstawia zamierzenia oraz politykę 
państwa w tej dziedzinie70.

Istotnym czynnikiem w procesie ochrony pluralizmu jest stworzenie nie tylko 
odpowiedniej liczby konkurujących ze sobą nadawców, lecz także ich zróżnicowanie 
pod względem profilu działalności w systemie medialnym państwa. Dlatego też dużą 
wagę przykłada się do roli nadawców publicznych, których priorytetowym celem jest 
realizacja zadań ustawowych, określanych mianem „misji nadawców publicznych”71.

Obok nich integralny element rynku mediów stanowią nadawcy komercyjni 
oraz nadawcy społeczni bądź środowiskowi, których działalność, w odróżnieniu od 
nadawców komercyjnych, nie jest nastawiona na zysk. Ich właścicielami są z regu
ły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje religijne, Kościoły, związki 
wyznaniowe itp. To właśnie nadawcy społeczni, ze względu na szczególną specyfikę 
oferty programowej, mogą wydatnie przyczynić się do budowy i ochrony pluralizmu 
medialnego, zwłaszcza w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dlatego też w niektó
rych państwach mogą oni liczyć na zwolnienie z opłaty koncesyjnej (np. w Polsce) czy 
też dofinansowanie działalności (np. w Wielkiej Brytanii czy Irlandii)72.

W procesie ochrony pluralizmu w wymiarze lokalnym niezbędne wydają się 
działania państw na rzecz wspierania rozwoju mediów lokalnych, czego wyrazem ma 
być prowadzona przez ciała regulacyjne taka polityka koncesyjna, która skutecznie 
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będzie chronić pluralizm, gwarantując różnorodność treści programowych w wy
miarach lokalnym i regionalnym73.

73 Por. Obrona lokalności i demokracji lokalnej. Strategia działania...
74 Por. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym, Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141 z późn. zm.; Dostęp mniejszości narodowych 
i etnicznych do mediów elektronicznych - stan prawny, praktyka działania i perspektywy, 
niepublikowane materiały konferencyjne, Konferencja KRRiT i MSWiA, Kraków, 23 listopada 
2005 r.

75 Por. Recommendation No. R (94) 13 on measures to promote media transparency and 
its Explanatory Memorandum (Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Nr 
R (94) 13 dotycząca promowania jawności mediów), [online:] http://www.coe.int/t/dghl/ 
standardsetting/media/Doc/CM/Rec( 1994)013&ExpMem_en.asp#TopOfPage, 15.12.2012.

Obraz polityki w zakresie ochrony pluralizmu wewnętrznego uzupełniają ponad
to przepisy o dostępie mniejszości narodowych i etnicznych do mediów czy o kwo
tach produkcji w danym języku. Wymienione instrumenty są jednak stosowane przez 
poszczególne państwa w różny sposób. Należy pamiętać, że zbyt duża aktywność 
władzy w sferze regulacji sektora usług nadawczych może w konsekwencji osłabić 
zdolność podmiotów krajowych do konkurowania z podmiotami zagranicznymi74.

Bez względu na przyjętą politykę w zakresie ochrony pluralizmu w mediach na
leży pamiętać, iż jednym z warunków efektywnego działania w tym względzie jest 
przejrzystość struktur właścicielskich w sektorze medialnym. Można ją osiągnąć 
jedynie we współpracy instytucji regulacyjnych w sektorze audiowizualnym z po
szczególnymi nadawcami poprzez szczegółowe informowanie o wszelkich zmianach 
w zakresie własności mediów. Dzięki temu można monitorować poziom koncentracji 
kapitału na rynkach medialnych, jak również wszelkie procesy konsolidacyjne, ma
jące na celu tworzenie grup medialnych kontrolujących poszczególne sektory ryn
ku. Sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w dobie cyfryzacji przekazu 
i konwergencji technologicznej75.
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5. Ochrona praw podstawowych w dziedzinie 
pluralizmu w mediach76

5.1. Wolność mediów w prawie międzynarodowym

76 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE przyczynia się do ściślejszego 
przestrzegania praw podstawowych i jest w pełni zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 11. W tym względzie dyrektywa 
nie powinna stanowić żadnej przeszkody w stosowaniu przez państwa członkowskie własnych 
norm konstytucyjnych odnoszących się do wolności prasy i wolności słowa w mediach. Zob. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., pkt 14.

77 Powszechna deklaracja praw człowieka z dnia lOgrudnia 1948 r., [online:] http://www.unesco. 
pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, 15.12.2012.

78 I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 47.
79 Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167.

i orzecznictwie strasburskim

O wolności mediów czytamy już w art. 19 Powszechnej deklaracji praw człowie
ka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] 
z dnia 10 grudnia 1948 r.). Z treści tego artykułu wynika, że „każdy ma prawo do 
wolności przekonań i wypowiedzi; prawo to obejmuje wolność wyznawania niczym 
nieskrępowanych przekonań oraz wolność poszukiwania, otrzymywania i przekazy
wania informacji i idei wszelkimi środkami bez względu na granice”77.

Z prawnego punktu widzenia Powszechna deklaracja praw człowieka, jako 
uchwała Zgromadzenia Ogólnego ONZ, nie jest umową międzynarodową zawiera
jącą normy prawne. Stanowi jedynie dyrektywę postępowania dla państw, zwłaszcza 
członków ONZ.

Charakter uniwersalny, o wiele bardziej wiążący poszczególne państwa z racji 
bycia umową międzynarodową, mają Pakty Praw Człowieka z 16 grudnia 1966 r. 
Są to trzy umowy międzynarodowe, jedną z nich jest Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych. „Nakładają one na państwa, które je ratyfikowały, obo
wiązki realizacji zawartych w nich praw i wyznaczają w sposób dość ogólny treść 
ustawodawstwa wewnętrznego. W konsekwencji każde państwo ma daleko idącą 
swobodę, jeśli chodzi o dobór środków i metod w celu realizacji przyjętych na siebie 
zobowiązań”78.

W świetle art. 19 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych 
„każdy ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów oraz prawo do 
swobodnego wyrażania opinii”79. Realizacja tych praw pociąga za sobą obowiązki 
i odpowiedzialność, w konsekwencji może więc podlegać pewnym ograniczeniom, 
które powinny być wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne w celu 
m.in. poszanowania praw i dobrego imienia innych.

Zdaniem Izabeli Dobosz „wolność wypowiedzi nie ma charakteru nadrzędnego 
w przypadku pojawienia się konfliktu z innymi wartościami. [...] W żadnym doku
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mencie ONZ nie ma akceptacji absolutnej wolności wypowiedzi”80. Karta Nowej Eu
ropy z 21 listopada 1990 r.81 również zezwala na ograniczenia wolności wypowiedzi, 
przewidziane przez prawo i zgodne ze standardami międzynarodowymi. W podob
nym duchu wypowiada się ratyfikowana m.in. przez Polskę, mająca charakter umowy 
międzynarodowej Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności82. 
Artykuł 10 tej konwencji stanowi bowiem, że „Każdy ma prawo do wolności wyra
żania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania 
i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na 
granice państwowe”83. Zapis ten stanowi dopełnienie art. 9, który wprowadza zasadę 
wolności publicznego ustosunkowywania się do prowadzonej przez państwo polityki 
i decyzji władz, jak i uprawnienie do publicznego wyrażania krytycznych opinii na 
temat realizacji przez władze polityki państwa84.

8,1 I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 48; zob. też: R. Bartoszcze, Gwarancje wolności wypowiedzi 
w Europie Zachodniej, Kraków 1995, s. 18.

81 Paryska Karta Nowej Europy to dokument sporządzony podczas konferencji na szczycie 
państw Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 21 listopada 1990 r. w Paryżu, 
podpisany przez ówczesnego polskiego premiera Tadeusza Mazowieckiego.

82 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.; na 
podstawie tej konwencji powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą 
w Strasburgu. Skargi do Trybunału mogą składać zarówno osoby indywidualne, grupy osób 
i organizacje pozarządowe (tzw. skargi indywidualne), jak i państwa-strony konwencji (tzw. 
skargi międzypaństwowe). Polska ratyfikowała konwencję 15 grudnia 1992 r., a weszła ona 
w życie 19 stycznia 1993 r.

81 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Zob. P. Sarnecki, Regulacja problematyki środków społecznego przekazu..., s. 22.
87 Ibidem.

Nie oznacza to jednak absolutnej wolności wypowiedzi. W pkt 2 art. 10 kon
wencji czytamy bowiem, że „korzystanie z tych wolności pociąga za sobą odpowie
dzialność i może podlegać ograniczeniom, a nawet sankcjom, przewidzianym przez 
ustawę, niezbędnym w społeczeństwie demokratycznym”85. Zdaniem Pawła Sarne
ckiego „ingerencja władz państwowych może mieć na celu ochronę innych zasad 
i wartości konstytucyjnych, z którymi zasada wolności mediów może znaleźć się 
w konflikcie”86. Ograniczenie wolności wypowiedzi może być np. podyktowane tro
ską o ochronę dóbr osobistych. Ingerencja państwa może więc następować w wyjąt
kowych sytuacjach, głównie po to, aby „eliminować nadużywanie wolności mediów 
i czynienie z nich narzędzi popełniania czynów zakazanych przez prawo, głównie 
prawo karne”87.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ma charakter 
lokalny, dotyczy bowiem państw-członków Rady Europy. Uchwalona w Rzymie 4 li
stopada 1950 r„ weszła w życie w 1953 r. Jest zatem chronologicznie dużo wcześniej
sza od Paktów Praw Człowieka. Zdaniem Izabeli Dobosz konwencja „realizuje więc 
postulaty krajów europejskich sprzeciwiających się absolutnej wolności wypowiedzi, 
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a jednocześnie wprowadza większe możliwości ograniczeń tej wolności niż przewi
dziane w paktach. Konwencja wyraźnie wspomina o możliwości koncesjonowania 
działalności radiowej, telewizyjnej i kinematograficznej. Treść zawarta w poszczegól
nych przesłankach dotyczących dopuszczalnych ograniczeń wolności wypowiedzi, 
będących pojęciami nieostrymi, wymagała niejednokrotnie wykładni Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wykładnia ta była potrzebna zwłaszcza 
do określenia, czy przyjęte przez ustawodawstwo danego kraju ograniczenie spełnia 
wymóg »niezbędności w społeczeństwie demokratycznym«”88.

88 I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 49-50.
89 W opinii Dobosz, z treści tego orzeczenia wynika, że „w sprawach ochrony moralności 

publicznej i nieletnich władze danego kraju mają większy margines swobody i oceny tego, 
jakie środki są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie. Fakt, że dana publikacja 
jest rozpowszechniana w jednym kraju, nie przesądza o tym, że może być rozpowszechniana 
w innym kraju. Trybunał zaakceptował bowiem fakt konfiskaty w Wielkiej Brytanii części 
nakładu książki Mały czerwony podręcznik (The Little Red Schoolbook) z uwagi na jego 
obsceniczność, mimo że książka ta ukazała się w Danii oraz w innych krajach”. I. Dobosz, 
Prawo prasowe, s. 50.

911 Europejski Trybunał Praw Człowieka, Handyside v. United Kingdom (7.12.1976, Series A, 
no. 24).

91 Ibidem-, zob. I.C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2006, s. 31-45.

92 Wyrok TK z dnia 23 marca 2006 r., sygn. akt K 4/06 (OTK ZU nr 3/A/2006, poz. 32).

W orzeczeniu Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii, stanowiącym jeden z naj
ważniejszych wyroków strasburskich89, Trybunał stwierdził, że „swoboda wypowie
dzi stanowi jeden z filarów demokratycznego społeczeństwa, [...] nie ogranicza się 
więc jedynie do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie, uważane za 
nieobraźliwe bądź neutralne, lecz odnosi się także do tych, które obrażają, oburzają 
lub wprowadzają niepokój w państwie lub części społeczeństwa. Takie są bowiem 
wymagania pluralizmu, tolerancji, otwartości na inne poglądy, bez których nie istnie
je demokratyczne społeczeństwo”90. Z treści tego orzeczenia wynika jednoznacznie, 
że ochronie prawnej musi podlegać nie tylko głos powszechnie akceptowany, lecz 
także, a w zasadzie przede wszystkim, głos czy opinia krytyczna, kontrowersyjna, 
często budząca sprzeciw91.

Także polski Trybunał Konstytucyjny wyraźnie zaznaczył w wyroku z 23 marca 
2006 r. (sygn. akt K 4/06), że „swobodna debata publiczna w państwie demokratycz
nym jest jednym z najważniejszych gwarantów wolności i swobód obywatelskich. 
Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane 
przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne. Rolą dziennikarzy 
jest rozpowszechnianie informacji i idei, dotyczących spraw będących przedmiotem 
publicznego zainteresowania, gdyż wiąże się to z prawem opinii publicznej do otrzy
mywania informacji”92.

Naturalne i zrozumiałe jest więc, czytamy w wyroku Trybunału Konstytucyjne
go z 11 października 2006 r. (sygn. akt P 3/06), że „w wolnym i demokratycznym 
kraju debata koncentruje się na sprawach związanych z funkcjonowaniem instytu
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cji publicznych, obejmując swym zasięgiem działania osób pełniących funkcje pub
liczne i podejmujących istotne dla społeczeństwa decyzje. Kontrolna i informacyjna 
funkcja mediów jest możliwa do realizacji jedynie pod warunkiem, że korzystają one 
z rzeczywistej swobody, nie podlegają cenzurze prewencyjnej i są zdolne do wywo
łania zainteresowania opinii publicznej ważnymi wydarzeniami życia politycznego 
kraju”93. Oczywiście na gruncie art. 31 Konstytucji RP „swoboda wypowiedzi może 
zostać ograniczona, a więc nie podlega ochronie absolutnej. Krytyka instytucji i osób 
pełniących funkcje publiczne nie może przybierać form paraliżujących ich działal
ność w imię dobra wspólnego. [...] Miernikiem wolności wypowiedzi w państwie 
demokratycznym jest więc nie tyle istnienie samych ograniczeń, bo są one oczywiste 
z punktu widzenia interesów państwa i jego obywateli, ile ich intensywność, sposób 
wytyczenia przez system prawny granic wolności wypowiedzi”, czytamy w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego94.

91 Wyrok TK z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt P 3/06 (OTK ZU nr 9/A/2006, poz. 
121).

94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 I.C. Kamiński, op. cit., s. 89.
97 Europejski Trybunał Praw Człowieka, Castells v. Spain (23.04.1992, Series A, no. 236); 

wątpliwości Trybunału budziło w tej sprawie skazanie parlamentarzysty za opublikowanie 
tekstu w gazecie, przy równoczesnym wskazaniu przez sądy hiszpańskie, że za taką samą 
wypowiedź na sali parlamentu polityk nie poniósłby odpowiedzialności ze względu na 
chroniący go immunitet.

9" I.C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w debacie publicznej, [w:] Prawo mediów, s. 45.

Orzecznictwo strasburskie wielokrotnie wskazywało na konieczność zaakcepto
wania przez osoby publiczne faktu, że granice dopuszczalnej krytyki są szersze w sto
sunku do polityków niż osób prywatnych95. Politycy bowiem, w przeciwieństwie do 
osób prywatnych, „wystawiają świadomie każde swoje słowo i działanie na kontrolę 
dziennikarzy i opinii publicznej. Muszą zatem wykazać większy stopień tolerancji. 
W kontekście debaty publicznej stosowanie sankcji karnych niesie za sobą ryzyko 
zniechęcania dziennikarzy do efektywnego wykonywania funkcji krytyki władzy”96.

W 1992 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Castells 
przeciwko Hiszpanii zajął stanowisko, że „granice dopuszczalnej krytyki są szersze, 
gdy krytykuje się rząd, niż gdy krytyka dotyczy zwykłego obywatela, a nawet poli
tyka. W systemie demokratycznym działania i zaniedbania rządu muszą być przed
miotem skrupulatnej kontroli nie tylko ciał ustawodawczych i sądów, lecz także prasy 
i opinii publicznej. Ze względu na swoją dominującą pozycję rząd musi okazywać 
powściągliwość w sięganiu do sankcji karnych, szczególnie gdy możliwe są inne spo
soby reakcji na bezpodstawne ataki lub krytykę ze strony opozycji i mediów”97. Try
bunał potwierdził więc, że rządy muszą akceptować szerszy zakres krytyki swoich 
działań, zwłaszcza gdy opinie te wyrażane są przez opozycję. Na tym bowiem polega 
istota parlamentaryzmu. Szczególnej kontroli Trybunału podlega przede wszystkim 
ingerencja w wypowiedź polityka należącego do opozycji. Nie jest przy tym ważne, 
czy polityk wypowiada się na sali parlamentu, czy poza nią, np. w mediach98.
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Otwarta dyskusja polityczna powoduje często sytuacje, kiedy dopuszcza się w niej 
ostre oceny i komentarze, zwłaszcza gdy polityk sam je sprowokował szokującymi 
słowami lub działaniami". Przykładem tego jest orzeczenie w sprawie Oberschlick 
przeciwko Austrii* 100. Trybunał strasburski ocenił zasadność grzywny nałożonej przez 
sąd austriacki na dziennikarza Gerharda Oberschlicka, który komentując przemó
wienie Jórga Haidera, ówczesnego gubernatora Karyntii, nazwał go idiotą.

w Ibidem, s. 44.
11X1 Europejski Trybunał Praw Człowieka, Oberschlick v. Austria (II), nr 20834/92 („ECHR 

Reports” 1997, vol. IV, poz. 42).
"" I.C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w debacie publicznej, s. 44.

Reakcję dziennikarza wywołała szokująca wypowiedź lidera Austriackiej Partii 
Wolności z 7 października 1990 r„ będąca w jego ocenie pochwałą nazizmu. Ko
mentując wystąpienie Haidera na łamach periodyku „Forum”, w artykule zatytułowa
nym Trottel statt Nasi [Idiota zamiast faszysty], Oberschlick potwierdził swoją opinię 
przed sądem, przyznając, że użyte w komentarzu prasowym sformułowanie, że „Hai
der jest idiotą, było zamierzone, gdyż nazwanie go nazistą byłoby dla krytykowanego 
polityka zbyt pochlebne”101.

Sądy austriackie uzasadniały wymierzenie grzywny potrzebą zapewnienia mini
malnego standardu politycznej dyskusji. W ocenie sądu dziennikarz mógł co naj
wyżej określić poglądy Haidera jako głupie (vertrottelt), podczas gdy Oberschlick 
świadomie użył epitetu „idiota” (Trottel) w celu znieważenia polityka. Według sądu 
korzystanie z wolności wypowiedzi nie może prowadzić do zniewag, które miałyby 
zastąpić argumenty w dyskusji politycznej.

W pozwie do Trybunału w Strasburgu dziennikarz podkreślił jednak, że słowo 
„idiota” nie zostało użyte przypadkowo, gdyż tylko takie określenie mogło jego zda
niem wywołać określoną reakcję społeczną na wypowiedź polityka. Jak sam twierdził, 
w interesie publicznym leżało ostrzeżenie społeczeństwa przed poglądami Haidera, 
który pełnił wówczas funkcję gubernatora Karyntii, a przez prawicowe środowiska 
wymieniany był jako kandydat na urząd kanclerza federalnego Austrii.

Trybunał w Strasburgu orzekł, że kwestionowane słowo nie stanowi personal
nej obelgi, lecz ostrą, uzasadnioną okolicznościami krytykę rozumowania polityka, 
sprowokowaną kontrowersyjną wypowiedzią. Austrię uznano więc za winną ogra
niczenia prawa dziennikarza do wolności wypowiedzi. Skazanie Oberschlika stano
wiło bowiem, w ocenie Trybunału, nieproporcjonalną ingerencję państwa w tę zasa
dę. Trybunał uznał, że tekst dziennikarza był częścią dyskusji politycznej, a przede 
wszystkim opinią, której prawdziwości nie sposób udowodnić.

Sędziowie Trybunału nie byli jednak jednomyślni. Dwóch spośród siedmiu orze
kających w tej sprawie zgłosiło zdania odrębne. Według nich Oberschlick posunął się 
w swojej krytyce zbyt daleko. Przeciętny czytelnik mógł więc odebrać słowa dzienni
karza jako zniewagę mającą na celu ośmieszenie polityka. Kontekst, w jakim zostały 
one użyte, nie ma znaczenia, chyba że były natychmiastową reakcją na prowokację 
czy obrazę, a to w badanej sprawie nie miało miejsca. Zdaniem sędziów zniewaga 
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nie może być uznana za sąd wartościujący. Celem art. 10 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności jest bowiem ochrona rzeczywistej wymiany idei, 
a nie prymitywnego dziennikarstwa, które ucieka się do prowokacji i nieuzasadnio
nych zniewag mających na celu zwrócenie uwagi czytelników102.

102 Idem, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. Analiza krytyczna. Warszawa 2010, s. 149-150.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.

IIM Wyrok TK z dnia 6 lipca 2011 r., Znieważenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, sygn. akt
P 12/09, s. 13.

1115 Ibidem, s. 14.

Jak wspominano już wcześniej, według standardów konwencyjnych wolność 
wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego. Jak bowiem stanowi art. 10 ust. 2 kon
wencji, „korzystanie z tej wolności może podlegać takim wymogom formalnym, wa
runkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne 
w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, inte
gralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność 
zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia 
i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na za
pobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bez
stronności władzy sądowej”103.

Kwestia zakresu przedmiotowego wolności wypowiedzi i jej dopuszczalnych 
ograniczeń zajmuje istotne miejsce w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Przede wszystkim podkreśla on, że „wolność wypowiedzi stanowi jedną 
z zasadniczych podstaw społeczeństwa demokratycznego, jeden z warunków jego 
rozwoju i spełnienia każdej osoby. W związku z art. 10 ust. 2 Konwencji, ma ona za
stosowanie nie tylko do »informacji« czy też »poglądów«, które są przychylnie przyj
mowane, uznawane za nieobraźliwe albo obojętne, lecz także do tych wypowiedzi, 
które obrażają, szokują lub wprowadzają niepokój. Takie są bowiem wymogi plurali
zmu, tolerancji i szerokich horyzontów myślowych”104.

ETPC wyraził wiele interesujących opinii w związku ze stwierdzeniem narusze
nia art. 10 konwencji w sprawach związanych z czynami skierowanymi przeciwko 
głowie państwa. Znaczenie tego orzecznictwa jest ograniczone ze względu na to, że 
w znacznej mierze dotyczy zniesławienia, a nie znieważenia głowy państwa (por. 
wyroki: z 23 kwietnia 1992 r. w sprawie Castells przeciwko Hiszpanii, nr skargi 
11798/85; z 25 czerwca 2002 r. w sprawie Colombani i inni przeciwko Francji, nr 
skargi 51279/99; z 26 czerwca 2007 r. w sprawie Artun i Giivener przeciwko Turcji, 
nr skargi 75510/01)105 * *.

Istotne znaczenie ma także wyrok z 15 marca 2011 r. w sprawie Otegi Mondrago- 
na przeciwko Hiszpanii (nr skargi 2034/07). Został on wydany w związku z publicz
ną wypowiedzią Otegi Mondragona, rzecznika lewicowej baskijskiej separatystycz
nej frakcji parlamentarnej w Parlamencie Wspólnoty Autonomicznej Kraju Basków. 
Nazwał on króla Hiszpanii Juana Carlosa „tym, który chroni tortury i narzuca swój 
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monarchistyczny reżim naszemu ludowi poprzez tortury i przemoc”106. W kontek
ście wypowiedzi ETPC przyjął, że „skarżący wypowiadał się bez jakiejkolwiek wąt
pliwości w charakterze posła oraz rzecznika prasowego frakcji parlamentarnej, tak 
że jego wypowiedź miała charakter wypowiedzi politycznej [...]. Z drugiej strony 
wypowiedź dokonana przez skarżącego dotyczyła kwestii o znaczeniu publicznym 
w Kraju Basków Oświadczenia skarżącego wpisywały się zatem w ramy debaty 
nad kwestiami o znaczeniu publicznym [...]. W tym względzie Trybunał uznał, że 
w niniejszej sprawie sporna wypowiedź nie zagrażała życiu prywatnemu króla [...] 
czy też jego honorowi osobistemu oraz że nie zawierała w sobie bezkarnego ataku 
osobistego przeciwko jego osobie”107.

1116 Ibidem.
1117 Ibidem.
1118 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
1119 I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 51.
1111 Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (traktat z Maastricht), Dziennik Urzędowy 

UE, C 191, 29.07.1992, tekst jednolity: Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/30 z późn. zm. Z dniem 
1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Obowiązuje ono bądź 
bezpośrednio, bądź wymaga wdrożenia do krajowego porządku prawnego; zob. Ogłoszenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej, 
M.P. 2004, nr 20, poz. 359.

111 Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r., Dz.U. 1995, nr 32, 
poz. 160 z późn. zm.

112 I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 51; J. Barta, I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 1989, s. 21; 
T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 
Warszawa-Kraków 1999, s. 154.

Konwencja oprócz wspomnianego art. 10 zawiera jeszcze dwa istotne z punktu 
widzenia działalności mediów postanowienia. Pierwsze z nich, zawarte w art. 6 ust. 
1, przewiduje możliwość wyłączenia mediów z udziału w procesach sądowych „ze 
względów obyczajowych, porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwowego”108, 
ze względu ma dobro małoletnich czy ochronę życia prywatnego stron albo też 
w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie 
konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawied
liwości. Drugi przepis (art. 15) pozwala zawiesić niektóre prawa (w tym do wolności 
wypowiedzi) w wypadku wojny lub „innego niebezpieczeństwa publicznego zagra
żającego życiu narodu”109.

Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r.110 111 112 w art. F ust. 2 odwołuje się do 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; na konwencję 
tę powołuje się także w preambule i w art. 4 Europejska konwencja o telewizji po- 
nadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r.1", gwarantując m.in. wolność wyrażania opinii 
i informacji.

W opinii Izabeli Dobosz „koncepcja materialnej (absolutnej) wolności mediów 
[...] nie została zrealizowana przez ustawodawstwo jakiegokolwiek kraju”"2. Do nie
licznych wyjątków należą Stany Zjednoczone, pierwsza poprawka do Konstytucji Sta
nów Zjednoczonych z 1787 r. (w tzw. Karcie Praw z 1791 r.) przewiduje bowiem, że 
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„Kongres nie może stanowić ustaw [...] ograniczających wolność słowa lub prasy”113. 
Zdaniem Dobosz „w większości państw przyjęta została natomiast koncepcja for
malnej wolności mediów, w której wolność słowa lub prasy jest limitowana pewnymi 
ograniczeniami. [...] Za niezgodne z koncepcją formalnej wolności mediów uważa 
się wszelkie ograniczenia o charakterze prewencyjnym (np. cenzurę prewencyjną czy 
system koncesyjny w zakresie prowadzenia działalności prasowej w odniesieniu do 
prasy drukowanej)”114. Zdaniem badaczki „również prawo międzynarodowe stoi na 
stanowisku formalnej wolności mediów. Dopuszczalne ograniczenia mają jednak
że mieć ustawowy, a nie pozaprawny charakter oraz mogą być wprowadzane tylko 
w określonych sytuacjach”115.

113 Karta Praw obejmowała dziesięć pierwszych poprawek do Konstytucji; zob. S. Frankowski, 
R. Goldman, E. Łętowska, Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolności obywatelskie, tłum. 
J. Krahelska, Warszawa 1997, s. 15.

114 I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 52.
115 Ibidem.
116 Ibidem, s. 49; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r„ Dziennik 

Urzędowy UE, C 303/01, 14.12.2007; jest to zbiór fundamentalnych praw człowieka przyjęty 
7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii 
Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji, powtórnie, z pewnymi poprawkami, pod
pisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. 
Moc wiążącą Karcie nadał traktat lizboński (Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Eu
ropejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grud
nia 2007 r., Dziennik Urzędowy UE, C 306, 17.12.2007), podpisany 13 grudnia 2007 r., który 
wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

117 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej...

5.2. Wolność wypowiedzi i informacji w zapisach Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. podpisana w Ni
cei, mimo że w odwołuje się do godności człowieka i głosi m.in. wolność wypowiedzi 
i informacji, jest tylko polityczną deklaracją, a nie aktem prawa wspólnotowego116.

W rozdziale II Karty, dotyczącym wolności, w art. 11 zostało potwierdzone pra
wo każdego obywatela do wolności wypowiedzi i informacji. Zgodnie z tym artyku
łem „prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przeka
zywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice 
państwowe”117. W pkt 2 omawianego artykułu Unia Europejska potwierdziła nato
miast szacunek dla wolności i pluralizmu mediów.

Prace nad ustanawianiem Karty praw UE rozpoczęły się w 1999 r., w czasie po
siedzenia Rady Europejskiej w Kolonii. Dokument ten miał zebrać wspólną część 
podstawowych praw obywatelskich, które w tej czy innej formie są wpisane do kon
stytucji i innych aktów prawnych państw członkowskich UE, aby stworzyć spójny 
zestaw norm dla tworzenia przyszłego prawa unijnego.
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Po przegłosowaniu projektu w Parlamencie Europejskim ustalenie ostatecznego 
tekstu Karty praw podstawowych powierzono Komisji Europejskiej. Dokument two
rzył sześćdziesięcioosobowy konwent składający się z przedstawicieli szefów państw 
i rządów UE, parlamentów krajowych, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Eu
ropejskiej. 7 grudnia 2000 r. tekst ten został przyjęty i podpisany przez premierów 
rządów wszystkich państw unijnych.

W preambule Karty praw podstawowych Unii Europejskiej czytamy m.in.: „na
rody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić 
ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Świadoma swego 
duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodziel
nych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarno
ści; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie 
obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawied
liwości stawia jednostkę w centrum swych działań”"8. Unia zamierza więc chronić 
wspólne wartości, z poszanowaniem tożsamości narodowej państw członkowskich, 
a zwłaszcza ich różnorodnych kultur i odmiennych tradycji.

118 Ibidem.
119 Ibidem, preambuła.
1211 Ibidem.
121 Ibidem, art. 52.
122 Ibidem, art. 53.

„Karta praw podstawowych Unii Europejskiej potwierdza, uwzględniając kom
petencje i zadania Wspólnoty i Unii oraz zasadę pomocniczości, prawa wynikające 
zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych 
państwom członkowskim, z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatów wspólnoto
wych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno
ści, Kart Społecznych przyjętych przez Wspólnotę i Radę Europy oraz orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka”118 119. W konkluzji tej politycznej deklaracji podkreślono, że „korzystanie 
z praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki wobec innych osób, wspólnoty 
ludzkiej i przyszłych pokoleń”120. Unia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymie
nione w omawianym dokumencie.

Jeśli zaś chodzi o zakres praw gwarantowanych przez kartę, zgodnie z art. 52 
wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności mogą być wprowadzone wy
łącznie ustawą i jedynie wówczas, „gdy są konieczne lub wynikają z potrzeby ochrony 
praw i wolności innych osób”121.

Z treści art. 53 wynika natomiast, że „żadne z postanowień karty nie będzie in
terpretowane jako ograniczające lub podważające prawa człowieka i podstawowe 
wolności uznane [...] przez prawo Unii i prawo międzynarodowe oraz umowy mię
dzynarodowe, których Unia, Wspólnota lub wszystkie państwa członkowskie są stro
nami, łącznie z europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz przez konstytucje państw zrzeszonych w UE”122.
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W opinii autora Karta praw podstawowych Unii Europejskiej potwierdza więc 
fundamentalne prawa obywateli do korzystania z mediów wolnych od politycznej 
presji, posiadających gwarancje niezależnego rozwoju, pełniących funkcję forum 
debaty publicznej, realizujących prawo obywateli do wolności wypowiedzi oraz 
umożliwiających im aktywne uczestnictwo w debacie publicznej, zapewniających 
jednocześnie dostęp do informacji dotyczącej działalności władz publicznych, w tym 
naczelnych organów państwa.

5.3. Europejskie gwarancje swobody debaty publicznej
w mediach w świetle Deklaracji Komitetu
Ministrów Rady Europy z 12 lutego 2004 roku

Współczesny model postępowania mediów jako aktywnych uczestników deba
ty publicznej określa Deklaracja w sprawie swobody debaty politycznej w mediach, 
przyjęta przez Komitet Ministrów 12 lutego 2004 r.121 * 123

121 Deklaracja w sprawie swobody debaty politycznej w mediach. (Przyjęta przez Komi
tet Ministrów w dniu 12 lutego 2004 roku podczas 872. posiedzenia Zastępców Mini
strów), [online:] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/polish/ 
Dec%282004%29PoliticalDebate_pl.pdf, 15.12.2012.

Dokument ten przypomina zarówno dziennikarzom, jak i politykom, że korzy
stanie z wolności słowa niesie ze sobą obowiązki i odpowiedzialność, wskazując, że 
wolność ta może być w prawomocny sposób ograniczona w trosce o ochronę dóbr 
osobistych. Wszelkie bezprawne nadużywanie wolności wypowiedzi, w świetle zapi
sów tego dokumentu, wykracza poza ramy dopuszczalnej krytyki jako integralnego 
elementu każdej debaty politycznej.

Deklaracja podnosi też kwestię ochrony praw osób pełniących funkcje publicz
ne, narażonych na wzmożone zainteresowanie mediów, a co za tym idzie na krytykę 
działalności w stopniu znacznie większym niż zwykli obywatele. Zalecenia wydane 
w deklaracji dziennikarzom wynikają więc z troski o respektowanie praw należnych 
politykom i mają zapobiec rozpowszechnianiu fałszywych, nierzetelnych bądź nie
sprawdzonych informacji o nich, często będących efektem walki politycznej. Jedno
cześnie zaniepokojenie instytucji europejskich budzi zbyt szeroka ochrona prawna 
osób sprawujących władzę czy pełniących funkcje publiczne przed krytyką mediów, 
co można zaobserwować w systemach niektórych państw, choć dokument ten nie 
wymienia, o jakie kraje chodzi.

Deklaracja określa zatem kilka podstawowych standardów odnośnie do swobo
dy debaty politycznej. Pierwszym z nich jest respektowanie przez władze prawa do 
wolności słowa i informacji w mediach. Odnosi się to zwłaszcza do rozpowszech
niania w środkach masowego komunikowania informacji i opinii krytycznych czy 
wręcz niewygodnych dla polityków lub urzędników, co stanowi o naturze mediów 
jako czwartej władzy.
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Jeżeli chodzi o realizację swobody krytykowania państwa lub instytucji publicz
nych, Komitet Ministrów Rady Europy wskazuje, że parlament, rząd, sądy, a więc 
każda władza ustawodawcza, wykonawcza lub sądownicza, mogą być przedmiotem 
medialnej krytyki. Nie ma powodu, aby organy władzy państwowej korzystały ze 
szczególnej ochrony prawnej. Komitet Ministrów zaleca, aby w tych krajach, gdzie 
są one chronione przed znieważeniem, zakres korzystania z tej ochrony nie dawał 
władzy pretekstu do ograniczania prawa mediów lub obywateli do kontroli i krytyki 
instytucji państwa.

W kwestii publicznego nadzoru nad politykami czy urzędnikami omawiana de
klaracja wskazuje na zobowiązanie polityków, obdarzonych społecznym zaufaniem, 
do poddania się społecznej kontroli i krytyce w zakresie wykonywanych funkcji 
publicznych. W świetle omawianej deklaracji politycy podlegają ścisłemu nadzoro
wi społecznemu oraz potencjalnie silnej i ostrej krytyce w mediach, w związku ze 
sposobem, w jaki wykonywali lub wykonują swoje funkcje w takim zakresie, jaki 
będzie niezbędny do kontroli przejrzystości ich działań oraz odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje124.

124 Ibidem, s. 3-4.

Realizacja prawa do wyrażania opinii na temat osób sprawujących władzę, 
w świetle zapisów omawianej deklaracji, może być też utrzymana w konwencji hu
moru czy satyry, czyli przesady w dokonywaniu politycznych ocen i komentarzy. 
Analizując granice swobody satyrycznej jako formy wypowiedzi politycznej, należy 
pamiętać, że uzasadnione zastrzeżenia powinna wzbudzać taka satyra, parodia czy 
karykatura, której głównym celem jest wyśmiewanie społecznej pozycji danej osoby, 
a więc gdy satyryczna konwencja zostaje użyta w celu zademonstrowania pogardy. 
Absolutną zaś granicę satyrycznej swobody stanowi ludzka godność.

Komitet Ministrów zwraca dziennikarzom szczególną uwagę na zagadnienie 
ochrony prywatności polityków i urzędników publicznych. Przypomina, że roz
powszechnianie informacji w tym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy 
ma ono istotne znaczenie dla sposobu sprawowania urzędu. Prywatność, w opinii 
Komitetu Ministrów Rady Europy, traktowana jest jako dobro osobiste najbardziej 
zagrożone przez media. Osoby publiczne niestety muszą liczyć się z ograniczeniem 
własnej prywatności w stopniu o wiele większym niż zwykli obywatele. Ze względu 
na rodzaj sprawowanego urzędu stają się bowiem obiektem szczególnego zaintere
sowania opinii publicznej. Podjęcie się pełnienia określonej funkcji społecznej ma 
swoje reperkusje w sferze prywatnej. Polityk musi się z tym liczyć i godzić się na to, 
że społeczeństwo będzie zainteresowane jego życiem osobistym w stopniu, w jakim 
wpływa ono na sposób sprawowania funkcji publicznej.

Komitet Ministrów, mówiąc o środkach zaradczych przeciwko nadużyciom me
diów, wskazuje, że politycy i urzędnicy powinni korzystać z takich samych środków 
prawnych, jakie są dostępne zwykłym obywatelom w przypadku naruszenia ich praw 
przez media. Nie może więc być mowy o szczególnej, dodatkowej ochronie prawnej 
z tytułu sprawowanego urzędu czy pełnionej funkcji publicznej.
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Rozdział II
Rozwiązania instytucjonalne 

w dziedzinie ochrony pluralizmu 
W MEDIACH W WYMIARZE EUROPEJSKIM

1. Rozwiązania legislacyjne w polityce 
medialnej Unii Europejskiej

W literaturze przedmiotu określającej zakres pojęcia polityki medialnej znajdu
jemy m.in. odwołanie do badań niemieckich medioznawców Lutza Hachmeistera 
i Manuela Puppisa, którzy definiują politykę medialną jako „działania mające na celu 
przygotowanie i egzekwowanie przepisów i decyzji dotyczących instytucji medial
nych i procesu komunikowania masowego”1.

Zdaniem Ewy Stasiak-Jazukiewicz i Marty Jas-Koziarkiewicz „analitycy kojarzą
cy politykę medialną głównie z działaniami władzy, akcentują jej regulacyjny cha
rakter”. Oprócz uregulowań prawnych „jest to często efekt samoregulacji przyjętych 
przez zainteresowane środowiska”, np. stowarzyszenia dziennikarzy. „Stąd polscy 
medioznawcy, definiujący politykę medialną w oparciu o doświadczenia demokracji 
zachodnioeuropejskich, podkreślają znaczenie w tym procesie podmiotów społecz
nych: organizacji i stowarzyszeń dziennikarskich, związków zawodowych, wydawców 
i dziennikarzy, środowisk twórczych, a także reldamodawców i odbiorców (widzów 
i słuchaczy)”2. W opinii autora polityka medialna państwa powinna więc stanowić 
wypadkową oczekiwań różnych środowisk, jako istotny element debaty publicznej.

Cyt. za: E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Eu
ropejskiej, Warszawa 2011, s. 22. Por. Grundlagen der Medienpolitik. Ein Handbuch, Hrsg. 
L. Hachmeister, Bonn 2008; M. Puppis, Einführung in die Medienpolitik, Konstanz 2007.
E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 23; zob. też: B. Mierze
jewska, Polityka medialna, [w:| Media - komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung,
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Politykę medialną, według Ewy Stasiak-Jazukiewicz, można zdefiniować jako 
„działania władzy oraz instytucji i organizacji społecznych, kształtujące ramowe wa
runki prawne, polityczne i ekonomiczne funkcjonowania systemu medialnego, zgod
nie z celami wynikającymi z przyjętego systemu wartości, istniejących uwarunkowań 
społeczno-ekonomicznych oraz występujących potrzeb i interesów społecznych. Tak 
definiowana polityka medialna obejmuje działania w obrębie: treści przekazów me
dialnych, struktury systemu medialnego oraz technicznej infrastruktury mediów”3.

Warszawa 2001; Z. Oniszczuk, Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu 
RFN wiatach 1949-1989, Katowice 2002, s. 11; B. Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy 
medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwoju, [w:] Media masowe na świecie. Modele systemów 
medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. eadem, Wrocław 2007, s. 15; I. Dobosz, Prawo 
i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008, s. 107-146.

1 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 22-23.
4 Ibidem, s. 23.
5 Ibidem, s. 24.

Wpływanie na treść przekazów medialnych realizuje się w dwóch płaszczyznach. 
Po pierwsze, dotyczy ochrony określonych grup społecznych przed szkodliwym od
działywaniem mediów. „Na przykład w celu ochrony dzieci i młodzieży używa się 
określonych narzędzi polityki medialnej, w tym regulacji prawnych, m.in. zabrania
jących emisji pornografii czy stosownego oznaczenia programów czy filmów zawie
rających sceny przemocy. Po drugie, dotyczy formułowanych wobec dziennikarstwa 
i mediów oczekiwań wypełniania określonych funkcji społecznych. Przykład może 
stanowić ustawowe definiowanie usługi publicznej, polegające na normatywnym wy
liczaniu audycji informacyjnych, publicystycznych, wyznaniowych”4. W opinii auto
ra wyrazem takich oczekiwań może być realizowana polityka koncesyjna czy okre
ślenie ustawowych obowiązków i zadań nadawców społecznych. Rezultatem wpływu 
państwa na treść przekazów medialnych jest także określenie prawnych gwarancji 
dostępu do mediów naczelnych organów państwa, partii politycznych, związków 
zawodowych, związków pracodawców, Kościołów i związków wyznaniowych, a tak
że mniejszości narodowych czy grup etnicznych. Dotyczy to także określenia trybu 
udostępniania czasu antenowego na potrzeby kampanii wyborczych.

Wpływanie na strukturę systemu medialnego to, zdaniem Stasiak-Jazukiewicz, 
„podejmowanie decyzji w sprawie dopuszczalnych czy preferowanych form własno
ści mediów (np. sprzyjanie rozwojowi mediów lokalnych czy środowiskowych jako 
rezultat polityki państwa na rzecz ochrony pluralizmu), ustawowe określenie modelu 
ich finansowania, regulowanie praw własności i wpływanie na strukturę kapitałową 
przedsiębiorstw medialnych (ograniczanie procesu koncentracji), określanie pozio
mu inwestycji kapitału zagranicznego w trosce o ochronę rynku nadawców krajo
wych. Istotnym elementem polityki medialnej państwa jest także określenie nowych 
zadań w warunkach deinstytucjonalizacji mediów i rosnącej roli portali społeczno- 
ściowych w procesie komunikowania, umożliwiających odbiorcom komentowanie 
materiałów dziennikarskich na uruchamianych przez podmioty medialne forach 
i blogach”5.
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Polityka medialna w obrębie technicznej infrastruktury mediów dotyczy okre
ślenia przez państwo kryteriów podziału częstotliwości, powołania instytucji regula
cyjnych w sektorze audiowizuanym oraz wdrożenia procesu cyfryzacji mediów jako 
rezultatu polityki koncesyjnej.

W polskiej literaturze przedmiotu wprowadza się podział na „systemową, sek
torową i operacyjną politykę medialną”6. Według Stasiak-Jazukiewicz i Jas-Koziar- 
kiewicz „Systemowa polityka medialna to działania, w wyniku których następuje 
całościowa zmiana systemu medialnego państwa (np. w Polsce po roku 1989 oraz 
przed przystąpieniem do Unii Europejskiej). Dokonująca się obecnie konwergencja 
mediów, będąca rezultatem cyfryzacji, także niesie za sobą konieczność prowadzenia 
systemowej polityki medialnej. Polityka sektorowa dotyczy działań podejmowanych 
wobec poszczególnych rodzajów mediów (prasy, radia, telewizji czy Internetu). Poli
tyka operacyjna polega natomiast na rozwiązywaniu doraźnych problemów, dotyczą
cych funkcjonowania mediów”7.

6 Ibidem, s. 25. Por. K. Jakubowicz, Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008, 
s. 21; Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 151.

7 E. Stasiak-Jazukiewcz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 25; zob. też: Prawo mediów, 
red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005, s. 21.

" Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji 
o telewizji ponadgranicznej, Dz.U. 2000, nr 70, poz. 817. Protokół poprawek został opubliko
wany w Dz.U. 2004, nr 28, poz. 250.

9 Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r., Dz.U. 1995, nr 32, 
poz. 160 z późn. zm.; zob. też: Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wy
konawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowi
zualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dziennik 
Urzędowy UE, L 298, 17.10.1989, [online:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:PL:PDF, 15.12.2012; A. Matlak, Międzynarodowe 
regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej, [w:] Prawo mediów, s. 77-93.
Zob. też: K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką. Warszawa 
2010; idem, Polityka medialna a media elektroniczne.

11 Dyrektywa nr 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. o au
diowizualnych usługach medialnych, Dziennik Urzędowy UE, L 332/27, 18.12.2007.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność mediów w krajach Unii 
Europejskiej jest Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej sporządzona 
w Strasburgu 5 maja 1989 r., która została zmodyfikowana protokołem poprawek 
z 9 września 1989 r.8 Sygnatariuszami Europejskiej konwencji o telewizji ponadgra
nicznej były państwa członkowskie Rady Europy oraz inne państwa-strony Europej
skiej konwencji kulturalnej z 19 grudnia 1954 r.: Cypr, Malta, Norwegia, San Marino, 
Watykan, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Konwencja o telewizji po
nadgranicznej została ratyfikowana przez Polskę i weszła w życie 1 maja 1993 r.9

Kluczowe przepisy UE dotyczące polityki audiowizualnej10 określono w dyrekty
wie o audiowizualnych usługach medialnych z 2007 r.11
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W traktacie rzymskim12 „nie przewidziano bezpośrednich uprawnień w dzie
dzinie polityki audiowizualnej i medialnej. Uprawnienia te rozszerzały się jednak 
pośrednio z biegiem lat dzięki przepisom zapewniającym swobodny przepływ osób 
i usług oraz swobodę przedsiębiorczości. Reguły konkurencji oraz wspólna polityka 
handlowa również odgrywają istotną rolę w dziedzinie audiowizualnej”13.

12 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, Dziennik Urzędowy UE, C 321 E, 29.12.2006.

13 Polityka audiowizualna i medialna, [online:] http://www.circa.europa.eu/irc/opoce/fact_she- 
ets/info/data/policies/culture/article_7318_pl.htm, 30.12.2011.

14 Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., Dziennik Urzędowy UE,C 191,29.07.1992, 
tekst jednolity: Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.

15 Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty z dnia 2 października 1997 r., 
Dziennik Urzędowy UE, C 340, 10.11.1997.

16 Polityka audiowizualna i medialna...-, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 
7 grudnia 2000 r., Dziennik Urzędowy UE, C 303/01, 14.12.2007.

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa 
o audiowizualnych usługach medialnych), Dziennik Urzędowy UE, L 95,15.04.2010; zob. też: 
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy 
UE, C83/47, 30.03.2010, art. 167.

18 Komisja przyjęła inicjatywę „¡2010: Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” w celu wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w sektorze społeczeń
stwa informacyjnego i w sektorze mediów. Jest to wszechstronna strategia mająca stymulować 
produkcję utworów europejskich i rozwój gospodarki cyfrowej, zob. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/13/UE...

19 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), 
Dziennik Urzędowy UE, L 108, 24.04.2002. Zgodnie z jej art. 1 ust. 3: „Postanowienia niniej
szej dyrektywy, jak również dyrektyw szczegółowych, nie stoją na przeszkodzie podejmowa
niu przez Wspólnotę lub Państwa Członkowskie, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego,

W traktacie z Maastricht14 (art. 151 ust. 2, dotyczący wspierania działań na rzecz 
upowszechniania kultury) znalazło się nawiązanie do sektora audiowizualnego. 
Traktat z Amsterdamu zawiera protokół w sprawie systemu publicznego nadawania 
w państwach członkowskich, uznający, że „system publicznego nadawania w Pań
stwach Członkowskich jest bezpośrednio związany z potrzebami demokratycznymi, 
społecznymi i kulturowymi każdego społeczeństwa oraz z koniecznością zachowania 
pluralizmu w mediach”15. „Artykuł 11 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europej
skiej mówi o poszanowaniu wolności i pluralizmu mediów”16.

Głównym instrumentem realizacji unijnej polityki audiowizualnej jest obecnie 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 
o audiowizualnych usługach medialnych (w latach 1989-2007 dyrektywa o telewizji 
bez granic)17. Polityka audiowizualna (koncentrująca się głównie na telewizji i kine
matografii18) służy przede wszystkim osiąganiu ogólnych celów UE19, zwłaszcza roz
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wijaniu rynku wewnętrznego, zapewnieniu swobodnego przepływu towarów i usług 
(w tym programów radiowych i telewizyjnych)20. Przepisy dotyczące mediów mają 
swoje podstawy traktatowe w przepisach dotyczących podstawowych swobód (prze
pływu towarów, osób, kapitału i świadczenia usług)21.

środków niezbędnych do realizacji ogólnych interesów, w szczególności związanych z unor
mowaniami dotyczącymi treści programów i polityką audiowizualną”, ibidem, pkt 18 i 19.

211 „Audiowizualne usługi medialne są usługami o charakterze zarówno kulturalnym, jak i go
spodarczym. Ich rosnące znaczenie dla społeczeństw, demokracji - polegające w szczególno
ści na zapewnianiu wolności informacji, różnorodności opinii i pluralizmu mediów - oraz 
dla edukacji i kultury uzasadnia stosowanie do tych usług zasad szczególnych”, Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., pkt 5. „W rezolucji Rady i przedstawicieli 
rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 stycznia 1999 r. dotyczącej me
diów publicznych potwierdzono, że wypełnianie przez media publiczne swojej misji wymaga 
stałego korzystania przez nie z postępu technicznego. Współistnienie prywatnych i publicz
nych dostawców audiowizualnych usług medialnych to cecha wyróżniająca europejski rynek 
mediów audiowizualnych”, ibidem, pkt 13.

21 „W dniu 15 grudnia 2003 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie przyszłości europejskiej 
polityki regulacyjnej w dziedzinie audiowizualnej, w którym podkreśliła, że polityka regula
cyjna w tym sektorze musi, obecnie i w przyszłości, zabezpieczać określone interesy publiczne, 
takie jak różnorodność kulturowa, prawo do informacji, pluralizm mediów, ochrona mało
letnich i konsumentów oraz zwiększanie świadomości społecznej i umiejętności korzystania 
z mediów”, ibidem, pkt 12; zob. też: Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, art. 53.

22 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE...
24 Ibidem.

1.1. Konsekwencje nowelizacji dyrektywy 89/552/EEC Rady
Ministrów EWG przez dyrektywę 2010/13/UE z dnia
10 marca 2010 roku o audiowizualnych usługach medialnych

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na państwa członkowskie przez Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej22 są one odpowiedzialne za skuteczne stosowa
nie dyrektywy 2010/13/UE23. Mogą one dowolnie wybierać odpowiednie do tego celu 
instrumenty zgodnie ze swoimi tradycjami prawnymi i posiadanymi strukturami, 
a w szczególności zgodnie z charakterem ich niezależnych organów regulacyjnych, 
tak by móc wykonać zadanie wdrożenia omawianej dyrektywy w sposób bezstronny 
i przejrzysty. Zwłaszcza instrumenty wybrane przez państwa członkowskie powinny 
przyczyniać się do upowszechniania pluralizmu mediów.

W preambule dyrektywy podkreślono, że „audiowizualne usługi medialne 
świadczone ponadgranicznie za pomocą różnych technologii są jednym ze sposobów 
dążenia do osiągnięcia celów Unii. [...] Niektóre środki są niezbędne, aby umożliwić 
przejście od rynków krajowych do wspólnego rynku produkcji i dystrybucji progra
mów oraz aby zagwarantować warunki uczciwej konkurencji”24.
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W dokumencie tym podkreśla się także konieczność podjęcia działań zmie
rzających do poszanowania różnorodności kulturowej i językowej europejskiego 
audytorium25.

25 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązuje w ust. 4 
Unię do uwzględniania aspektów kulturalnych w swoim działaniu prowadzonym na podsta
wie innych postanowień tego traktatu, zwłaszcza w celu poszanowania i popierania różnorod
ności jej kultur.

26 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturo
wego, Dz.U. 2007, nr 215, poz. 1585.

27 Ibidem.
2S Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Euro

pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Future of 
European Regulatory Audiovisual Policy, 15.12.2003, COM(2003)784 (Komunikat Komisji 
Wspólnot Europejskich w sprawie przyszłości europejskiej polityki regulacyjnej w dziedzi
nie audiowizualnej), [online:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO- 
M:2003:0784:FIN:EN:PDF, 15.12.2012.

29 Ibidem.

W rezolucji z 27 kwietnia 2006 r. Parlament Europejski wyraził poparcie dla 
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyra
zu kulturowego, która głosi w szczególności, że „działania, dobra i usługi kulturalne 
mają znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i kulturowe, ponieważ są nośnikami toż
samości, wartości oraz znaczeń, i w związku z tym nie powinny być traktowane jako 
mające wyłącznie wartość handlową”26. Na mocy decyzji Rady 2006/515/WE z dnia 
18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania róż
norodności form wyrazu kulturowego konwencja UNESCO została zatwierdzona 
w imieniu Wspólnoty. Weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. Dyrektywa 2010/13/ 
UE jest zgodna z zasadami tej konwencji.

Zgodnie z zapisami konwencji „państwa członkowskie muszą przeciwdziałać 
wszelkim działaniom mogącym zagrozić swobodzie przepływu oraz wymianie han
dlowej programów telewizyjnych, a także działaniom mogącym prowadzić do two
rzenia pozycji dominującej nadawcy, stanowiącej ograniczenie pluralizmu”27. W tym 
celu 15 grudnia 2003 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie przyszło
ści europejskiej polityki regulacyjnej w dziedzinie audiowizualnej28, w którym pod
kreśliła, że „polityka regulacyjna w tym sektorze musi, obecnie i w przyszłości, zabez
pieczać określone interesy publiczne, takie jak różnorodność kulturowa, prawo do 
informacji, pluralizm mediów, ochrona małoletnich i konsumentów oraz zwiększa
nie świadomości społecznej i umiejętności korzystania z mediów”29.
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W rezolucjach z dnia 4 września 2003 r.30, 22 kwietnia 2004 r.31 i 6 września 
2005 r.32 „Parlament Europejski poparł przyjęcie wspólnych przepisów dla wszyst
kich audiowizualnych usług medialnych i dodatkowych przepisów dla rozpowszech
niania telewizyjnego”33.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie telewizji bez granic, Dziennik Urzędowy UE, 
C 76 E, 25.03.2004, s. 453.

11 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszenia w Unii Europejskiej, a w szczególności we Włoszech, swobody wypowiedzi i pra
wa do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw podstawowych), Dziennik Urzędowy UE, C 104 E, 
30.04.2004, s. 1026.

32 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania w latach 2001-2002 art. 4 i 5 dy
rektywy 89/552/EWG („Telewizja bez granic”), zmienionej dyrektywą 97/36/WE, Dziennik 
Urzędowy UE, C 193 E, 17.08.2006, s. 117.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE...
3'1 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej...
35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE...
36 Ibidem, art. 1 pkt 1 lit. a.
37 Ibidem, art. 1 pkt 1 lit. g.

Ibidem.

Dyrektywa 2010/13/UE przyczynia się więc do ściślejszego przestrzegania praw 
podstawowych i jest w pełni zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawo
wych Unii Europejskiej34, w szczególności w jej art. 11. W tym względzie niniejsza 
dyrektywa nie powinna stanowić żadnej przeszkody w stosowaniu przez państwa 
członkowskie własnych norm konstytucyjnych odnoszących się do wolności prasy 
i wolności słowa w mediach.

Omawiana dyrektywa nie wpływa też na odpowiedzialność państw członkow
skich i ich organów w zakresie czynności organizacyjnych - „w tym systemu kon
cesjonowania, zezwoleń administracyjnych, opodatkowania i finansowania, a także 
treści programowych. Umożliwia to utrzymanie niezależnego od innych rozwoju 
kulturalnego państwa członkowskiego oraz zachowanie różnorodności kulturowej 
w Unii”35.

Podana w dyrektywie definicja audiowizualnych usług medialnych obejmuje 
„środki masowego komunikowania jako nośnik informacji, rozrywki i edukacji dla 
ogółu odbiorców, w tym powinna ona obejmować handlowy przekaz audiowizualny, 
ale nie powinna obejmować żadnych form prywatnej korespondencji, takich jak wia
domości poczty elektronicznej”36.

Zgodnie z zapisami omawianej dyrektywy „cechą audiowizualnych usług medial
nych na żądanie jest to, że przyjmują one formę gwasi-telewizyjną, to znaczy są skie
rowane do tych samych odbiorców, co przekazy telewizyjne”37.

Zgodnie z zapisami omawianej dyrektywy „rozpowszechnianie telewizyjne obej
muje obecnie w szczególności telewizję analogową i cyfrową, transmisję strumienio
wą na żywo (live streaming), nadawanie w Internecie (webcasting) oraz sekwencyjne 
udostępnianie audycji (near-video-on-demand), gdy tymczasem np. usługa wideo na 
żądanie (video-on-demand) jest audiowizualną usługą medialną na żądanie”38.
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Zakres stosowania niniejszej dyrektywy nie obejmuje elektronicznych wersji ga
zet i czasopism. Dyrektywa definiuje pojęcie utworów europejskich, nie ograniczając 
możliwości przyjęcia przez państwa członkowskie bardziej szczegółowych defini
cji dotyczących dostawców usług medialnych, podlegających ustawodawstwu tych 
państw członkowskich. Zasada kraju pochodzenia jest uważana za kluczową dla ana
lizowanej dyrektywy39.

39 Ibidem, art. 1 pkt 1 lit. n.
40 Ibidem, art. 2.
41 Ibidem, art. 3 pkt 1.
42 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 49-55.
41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., preambuła, pkt 41.
44 Sprawa C-212/97, Centros Ltd. przeciwko Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Rec. [1974]; sprawa 

C-33/74, Van Binsbergen przeciwko Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Rec. [1974], s. 1299; 
sprawa C-23/93, TV 10 SA przeciwko Commissariaat voor de Media, Rec. [1994], s. 1-4795, 
pkt 21.

Omawiana dyrektywa w sposób szczególny podkreśla, że „w celu stworzenia sil
nego, konkurencyjnego i zintegrowanego europejskiego sektora audiowizualnego 
oraz zwiększenia pluralizmu mediów w całej Unii dostawców audiowizualnych usług 
medialnych należy poddać jurysdykcji wyłącznie jednego państwa członkowskiego, 
a z pluralizmu informacji uczynić podstawową zasadę Unii”40.

Dyrektywa zaleca, by państwo członkowskie, z którego pochodzą programy, od
powiadało za zgodność programów z prawem krajowym, bez konieczności zastoso
wania powtórnej kontroli w państwie członkowskim, które jest odbiorcą programu. 
Zapis dyrektywy stwarza możliwość tymczasowego zawieszenia retransmisji progra
mów telewizyjnych41.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanawia prawo przedsiębiorczości 
jako prawo o podstawowym znaczeniu42. Dlatego dostawcy usług medialnych powin
ni mieć swobodę wyboru państw członkowskich, w których chcą mieć swoją siedzibę. 
Omawiana dyrektywa wskazuje na problem tzw. delokalizacji, podkreślając, że „pań
stwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania do dostawców usług me
dialnych, którzy podlegają ich jurysdykcji, bardziej szczegółowych lub surowszych 
przepisów w dziedzinach, które podlegają koordynacji na mocy niniejszej dyrektywy 
i powinny przy tym zapewniać zgodność tych przepisów z podstawowymi zasadami 
prawa unijnego”43. Zgodnie z zapisami dyrektywy „właściwym rozwiązaniem w sytu
acji, w której nadawca podlegający jurysdykcji jednego państwa członkowskiego kie
ruje przekaz telewizyjny w całości lub w przeważającej części na terytorium innego 
państwa członkowskiego, byłby wymóg współpracy państw członkowskich, a w sy
tuacji omijania przepisów także włączenie w tym względzie orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości”44.

Omawiana dyrektywa wskazuje też na problem samoregulacji stanowiącej rodzaj 
dobrowolnej inicjatywy, pozwalającej nadawcom, podmiotom gospodarczym, part
nerom społecznym, organizacjom pozarządowym lub stowarzyszeniom przyjmować 
wspólne wytyczne, normy prawne i etyczne, które będą obowiązywać ich wszyst
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kich45. Zgodnie z zapisami dyrektywy „państwa członkowskie powinny, zgodnie ze 
swoimi odmiennymi tradycjami prawnymi, uznać rolę, jaką skuteczna samoregula- 
cja może odegrać jako uzupełnienie obowiązujących mechanizmów prawodawczych 
i sądowych lub administracyjnych”46.

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., preambuła, pkt 44.
46 Ibidem.
47 Ibidem, preambuła, pkt 46.
48 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony ma

łoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności 
europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych, Dzien
nik Urzędowy UE, L 378/72, 27.12.2006.

49 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej..., art. 11.
50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE.... preambuła, pkt 49.
51 Ibidem.
52 Ibidem, preambuła, pkt 55.

Dyrektywa wskazuje także na istotny problem dostępności audiowizualnych 
usług medialnych dla jak najszerszego kręgu audytorium. Stwierdza, że „prawo osób 
niepełnosprawnych i osób starszych do integracji i uczestnictwa w życiu społecznym 
i kulturalnym Unii jest nierozłącznie związane ze świadczeniem dostępnych audiowi
zualnych usług medialnych. Środki pozwalające na osiągnięcie dostępności powinny 
obejmować między innymi język migowy, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękową 
ścieżkę narracyjną oraz prostą w obsłudze nawigację”47. W omawianym dokumen
cie UE mowa jest także o działaniach służących odpowiedzialnemu korzystaniu 
z mediów48.

Kolejne zagadnienie w omawianej dyrektywie dotyczy praw do rozpowszechnia
nia telewizyjnego wydarzeń budzących duże zainteresowanie odbiorców. Dopuszcza 
się ich nabywanie przez nadawców na zasadzie wyłączności z zachowaniem podsta
wowych standardów w zakresie ochrony pluralizmu i przestrzegania zasad uznanych 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej49. Dyrektywa zaleca w szczególności 
państwom członkowskim podjęcie środków mających na celu ochronę prawa do in
formacji i zapewnienie szerokiego dostępu widowni do telewizyjnej relacji z wyda
rzeń krajowych lub zagranicznych o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa. Wska
zanymi w dyrektywie przykładami takich wydarzeń są m.in. igrzyska olimpijskie, 
mistrzostwa świata i Europy w piłce nożnej50.

Dyrektywa podkreśla, że właściciele wyłącznych praw do rozpowszechniania te
lewizyjnego wydarzenia budzącego duże zainteresowanie odbiorców powinni udzie
lać pozostałym nadawcom prawa do wykorzystywania krótkich fragmentów tych 
wydarzeń na użytek ogólnych audycji informacyjnych51. „Takie krótkie fragmenty 
mogą być wykorzystywane przez wszystkie kanały, także specjalne kanały sportowe, 
do celów przekazu obejmującego obszar całej UE i powinny trwać nie dłużej niż 90 
sekund”52.

Kolejna kwestia podejmowana przez dyrektywę to sprawa dostępności szkodli
wych treści w audiowizualnych usługach medialnych. „Przepisy służące ochronie 
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fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju małoletnich oraz ochronie godności 
ludzkiej we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych, w tym także w hand
lowych przekazach audiowizualnych, są zatem niezbędne”53. Dyrektywa zaleca jed
nak państwom członkowskim zachowanie należytej równowagi „między środkami 
podejmowanymi w celu ochrony fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju ma
łoletnich i ochrony godności ludzkiej a podstawowym prawem do wolności słowa, 
zawartym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej”54.

53 Ibidem, pkt 59.
54 Ibidem, preambuła, pkt 60; zob. też: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej..., art. 1 

i 11; Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony 
małoletnich..., pkt 3.

55 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., pkt 67, 68.
56 Ibidem, preambuła, pkt 74; zob też: I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 174; 

M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych, 
Przemyśl 2005, s. 241; A. Matlak, Radiofonia i telewizja, [w:] Prawo mediów, s. 156.

57 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2004, nr 253, poz. 2531 z późn. 
zm., art. 17a.

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., preambuła, pkt 86.
59 Ibidem, preambuła, pkt 87; zob. też: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

art. 4 pkt 17.
6,1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., preambuła, pkt 90; zob. też: 

M. Miżejewski, Kryptoreklama a praktyka dziennikarska, [w:] Media a demokracja, red. 
L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin 2007, s. 179-183.

Dyrektywa zaleca także państwom członkowskim stworzenie skutecznych me
chanizmów ochrony krajowej produkcji audiowizualnej. W tym celu konieczne 
jest zarezerwowanie określonego udziału w programach dla audycji producentów 
niezależnych55.

Wspieranie europejskiej produkcji audiowizualnej może wynikać z zawartego 
w dyrektywie zapisu dotyczącego realizacji misji nadawców publicznych56.

Zapisy dyrektywy regulują także niepodejmowany dotychczas w ustawodaw- 
stwach państw członkowskich istotny problem audiowizualnych przekazów o cha
rakterze promocyjnym, dopuszczający tzw. lokowanie produktu jako skuteczną for
mę wspierania produkcji audiowizualnej57.

Omawiana dyrektywa reguluje kwestie częstotliwości przerywania audycji rekla
mą, w tym „utworów kinematograficznych i filmów wyprodukowanych dla telewizji 
oraz audycji niektórych innych kategorii wymagających specjalnej ochrony”58. Zgod
nie z zapisami dyrektywy dopuszczalny limit reklamy telewizyjnej i spotów telesprze- 
dażowych powinien wynosić 20 procent godziny zegarowej. Ograniczenie to powin
no obowiązywać także w porach największej oglądalności59.

Omawiana dyrektywa zakazuje ukrytego handlowego przekazu audiowizualnego. 
Zakaz ten nie powinien dotyczyć przypadków, gdy lokowanie produktu jest dozwolo
ne prawnie, a więc gdy widz został o tym poinformowany np. planszą lub symbolem 
graficznym60. Dyrektywa definiuje lokowanie jako umieszczanie w audycji produk
tu, usługi lub znaku towarowego w zamian za opłatę i nawiązywanie do nich tak, 
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że stanowią one element samej audycji61. Państwom członkowskim pozostawia się 
możliwość ustawowego doprecyzowania zasad dotyczących lokowania produktów62.

61 E. Nowińska, Lokowanie produktu, [w:] Prawo mediów, s. 374-386.
62 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., preambuła, pkt 91 i 92 oraz 

art. 11.
61 E. Nowińska, Telesprzedaż, [w:] Prawo mediów, s. 366-374.
M Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE..., pkt 102.
65 Ibidem, pkt 103.
66 P. Stępka, Przegląd modeli ciał regulacyjnych na przykładzie wybranych państw europejskich, 

Analiza Biura KRRiT nr 4/2005, Warszawa 2005, s. 1, [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/ 
Files/_public/pliki/publikacje/analiza2005_04.pdf.

67 Por. Recommendation No. R (2000) 23 on the independence and functions of regulatory authori
ties for the broadcasting sector and its Explanatory Memorandum (Zalecenie Komitetu Ministrów 
Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyjnych dla 
sektora usług nadawczych wraz z memorandum wyjaśniającym), [online:] http://wcd.coe.int/View 

Dyrektywa dopuszcza też działania autopromocyjne nadawców, traktowane jako 
szczególną formę reklamy, w których nadawca telewizyjny promuje własne produkty, 
usługi, programy lub kanały, w szczególności zwiastuny zawierające urywki progra
mów. Inną wskazywaną formą przekazu handlowego są telezakupy63.

W trosce o realizację europejskich standardów wolności wyrażania opinii dyrek
tywa zobowiązuje nadawców do zapewnienia rzetelnego i prawdziwego przedstawia
nia faktów oraz zagwarantowania prawa do odpowiedzi64. Prawo takie ma przysłu
giwać każdej osobie, „której uzasadnione interesy zostały naruszone w emitowanym 
programie”65.

Podsumowując, znowelizowana w 2010 r. dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych ma na celu dostosowanie ustawodawstwa państw członkowskich w dzie
dzinie środków masowego komunikowania. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez 
swobodny przepływ programów i usług na żądanie oraz wypracowanie mechanizmu 
regulacji w sektorze audiowizualnym w trosce o ochronę pluralizmu i przeciwdziała
nie koncentracji kapitałowej w branży audiowizualnej.

2. Rola organów regulacyjnych w procesie 
ochrony pluralizmu

Mówiąc o europejskich instytucjach regulujących sektor audiowizualny, należy 
podkreślić, że „rynek radiowo-telewizyjny regulowany jest przez poszczególne kraje 
Unii Europejskiej w sposób autonomiczny”66. Nie oznacza to jednak, że panuje w tym 
względzie zupełna dowolność. Członkostwo w Unii pociąga za sobą implementację 
rozwiązań prawnych w formie standardów wypracowanych przez kraje o wielolet
nich tradycjach demokratycznych, w trosce o niezależność organów regulujących 
sektor nadawców od państwa, a także od bezpośredniej presji rynku67.
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W zależności od kraju pozycja ustrojowa organów regulujących sektor nadaw
ców, tryb powoływania członków ciał kolegialnych, zakres ich kompetencji czy 
odpowiedzialność prawna mogą się różnić. Wynika to z odmiennych tradycji po
litycznych poszczególnych państw, modelu sprawowania władzy, a niejednokrotnie 
jest rezultatem politycznego kompromisu w sferze decydowania o modelu funkcjo
nowania rynku radiowo-telewizyjnego, m.in. jako forum debaty publicznej. Pojawia 
się więc zasadnicze pytanie o potrzebę tworzenia tzw. regulatorów będących jednym 
z efektów procesu transformacji sektora audiowizualnego68.

Doc.jsp?Ref=Rec(2000)23&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInter- 
net=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75, 15.12.2012.

68 Por. P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne ds. komunikacji elektronicznej, Analiza Biura 
KRRiT nr 2/2007, Warszawa 2007, [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/ 
publikacje/analiza2007_02.pdf.

69 Por. Modele regulatorów mediów elektronicznych - doświadczenia europejskie, materiały konfe
rencyjne, Konferencja KRRiT, Warszawa, 19 listopada 2003 r.

Z chwilą demonopolizacji systemów medialnych poszczególnych państw eu
ropejskich i obalenia barier prawnych stojących na przeszkodzie powstaniu i roz
wojowi komercyjnej konkurencji dla sektora nadawców państwowych pojawiła się 
konieczność powołania do życia instytucji, które stworzyłyby nowy ład w eterze 
oraz określiłyby ramy prawne funkcjonowania nadawców zarówno publicznych, 
jak i komercyjnych. Nie było to zadanie łatwe, zważywszy na odmienny charakter 
i tradycje dotychczasowych nadawców państwowych, którzy korzystali z przywileju 
monopolistów.

Rosnące aspiracje społeczne związanie z pełnym urzeczywistnianiem wolności 
wypowiedzi, większe zapotrzebowanie na media będące nie tylko źródłem informa
cji, ale i rozrywki, a także zainteresowanie wielu firm nowym sektorem usług, uważa
nym za coraz bardziej rentowny, spowodowały, że stopniowo zaczęto kwestionować 
istniejące monopole. Najpierw podważano ich sens na gruncie ideologicznym, na
stępnie praktycznym i wreszcie poprzez ustawodawstwo.

Problem uniezależnienia radia i telewizji od władz państwowych był konsekwen
cją rosnącej liczby nadawców. Polityczny klimat w większości krajów europejskich 
nie sprzyjał jednak tak radykalnym zmianom polityki medialnej. Wynikało to z bra
ku tradycji mediów niezależnych od władzy. Konieczne stało się więc utworzenie nie
zależnej instytucji kontrolno-regulacyjnej, która nie byłaby organem administracji 
rządowej. Dlatego docelowym rozwiązaniem miało być opracowanie modelu, który 
gwarantowałby zarówno nadawcom prywatnym, jak i publicznym możliwie dużą 
niezależność programową, dzięki utworzeniu niezależnego instytucjonalnie organu 
regulacyjnego69.

Zakwestionowano więc model kurateli politycznej w stacjach i kanałach pań
stwowych, a w konsekwencji sprawowanie wyłącznej kontroli państwa nad media
mi audiowizualnymi. Przekazywanie informacji wolnych od wpływów czy nacisków 
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politycznych doprowadziło w konsekwencji do zmiany mentalności70. Budujące de
mokrację społeczeństwa Europy Zachodniej szybko zaakceptowały nowy model te
lewizji, który o polityce przede wszystkim informuje, a swobodę ocen i komentarzy 
faktów pozostawia niezależnym od władzy dziennikarzom71.

711 Por. Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, KRRiT, Warszawa 2000, [onli
ne:] http://www.krrit.gov.p1/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2000/inf2000.pdf.

71 Zob. też: M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce..., s. 48-58; I. Dobosz, Organiza
cja działalności radiowej i telewizyjnej, [w:] eadem, Prawo prasowe, s. 116-149; P. Sarnecki, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo mediów, s. 29-32; K. Czuba, Media i władza, 
Warszawa 1996.

72 R. Bartoszcze, L. Słupek, Telewizja - dobro kultury czy element rynku. Transformacja tele
wizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, Rzeszów 2001, s. 45.

71 Na mocy Television Act w 1954 r. w Wielkiej Brytanii powołano regulatora rynku telewizyjne
go Independent Television Authority, który wydał pierwszą koncesję nadawcy komercyjnemu 
ITV Independent Television.

74 W 1974 r. powstał Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes (poprzednik dzisiejszego 
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).

75 E. Menduni, Televisione e societa italiana: 1975-2000, Milano 2002, s. 15.

Traktowanie mediów państwowych jako tuby władzy okazało się przestarzałe 
i nieadekwatne do zmiany stylu rządzenia w demokracjach zachodnioeuropejskich. 
Oczywiście proces odchodzenia od monopolu państwa w eterze był bardzo złożony 
i przebiegał odmiennie w różnych krajach, co z reguły podyktowane było tęsknotą za 
komfortowym stylem rządzenia m.in. dzięki w pełni zależnym i podporządkowanym 
państwu tzw. środkom masowego przekazu, których podstawowym zadaniem była 
unifikacja poglądów społecznych. Media konkurencyjne dla państwowych, media pa
trzące władzy na ręce, media aspirujące do kształtowania opinii publicznej stanowiły 
niewątpliwie nową jakość w systemach politycznych państw zachodnioeuropejskich.

Zdaniem Romana Bartoszcze i Lucyny Słupek „tworzenie telewizji nazywanej 
publiczną było w krajach Europy Zachodniej jednak dość odmienne. Większy nacisk 
kładziono bowiem na jej odpowiedzialność niż wolność. Zasada odpowiedzialności 
mediów publicznych wobec społeczeństwa była interpretowana jako odpowiedzial
ność wobec jego przedstawicieli (czyli polityków). W rezultacie organy administra
cyjne telewizji znajdowały się pod wpływem dominujących sił politycznych, a zmia
ny w tym układzie przenoszono automatycznie na ciała nadzorujące to medium”72.

W większości państw zachodnioeuropejskich organa regulujące dla radia i tele
wizji zaczęły powstawać dopiero w latach 80. XX w. Pierwsza w Europie instytucja 
regulacyjna powstała w 1954 r. w Wielkiej Brytanii w wyniku demonopolizacji rynku 
audiowizualnego i powstawania pierwszych niezależnych nadawców73. Kolejny regu
lator został powołany w połowie lat 70. w Austrii74.

W tym samym czasie we Włoszech gwałtowne pojawienie się na rynku dużej licz
by operatorów prywatnych doprowadziło do rozpadu systemu monopolistycznego 
państwowej telewizji RAI i rozpoczęło okres rozwoju „wolnego rynku telewizyjnego”, 
określony przez Umberta Eco mianem neotelevisione75. Stało się to możliwe dzięki 
bezprecedensowej decyzji włoskiego Sądu Konstytucyjnego (Corte Costituzionale), 
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który w 1974 r. zalegalizował transmisje telewizyjne drogą kablową i tym samym 
otworzył furtkę prawną dla przyszłych nadawców komercyjnych, działających me
todą faktów dokonanych76. Funkcję pierwszej instytucji regulacyjnej w systemie au
diowizualnym we Włoszech pełnił więc konstytucyjny organ państwa - Corte Costi- 
tuzionale. Jego orzeczenia miały likwidować chaos we włoskim eterze, choć w opinii 
autora tej publikacji jeszcze bardziej ten chaos pogłębiały, stwarzając politykom moż
liwość regulacji działalności sektora telewizyjnego na mocy dekretów wydawanych 
„na zamówienie” medialnych oligarchów77. Proces „zawłaszczania” włoskiego eteru 
i stworzenia w efekcie duopolu medialnego trwał do lat 90. Etap ten Włosi nazywają 
Far West78. Dopiero w 1997 r. powołano do życia Autorita per le Garanzie nelle Co- 
municazioni (AGCOM), pierwszy w Europie konwergentny organ regulacyjny79.

76 Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej z 1974 r., Sentenza del Corte Costituzionale 
n. 226/1974.

77 Por. dekret wydany przez socjalistę Bettina Craxiego 20 października 1984 r. (Decreto-legge 
20 ottobre 1984, n. 694: Misure urgenti in materia di trasmissioni televisive, Gazzetta Ufficiale, 
n. 290, 20.10.1984) sankcjonujący nadawanie jednego ogólnokrajowego programu przez trzy 
sieci telewizyjne Silvia Berlusconiego (Italia 1, Rete 4 i Canale 5), które mocą orzeczenia Try
bunału Konstytucyjnego z 1976 r. (Sentenza del Corte Costituzionale n. 202/1976) dotychczas 
mogły nadawać wyłącznie na poziomie lokalnym.

78 Far West to włoskie wyrażenie idiomatyczne, nawiązujące do czasów, kiedy amerykańscy pio
nierzy wyruszali na zachód Ameryki, podbijając coraz to nowe terytoria. Por. F. Giglioni, 
Imperium medialne Berlusconiego, tłum. M. Miżejewski, [w:] W drodze do Unii Europejskiej. 
Gospodarka, kultura, media, red. K. Kaszuba, T. Sasińska-Klas, K. Wolny-Zmorzyń- 
ski, Rzeszów 2004, s. 223.

79 Legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dell’Autoritá per le garanzie nelle comunicazio- 
ni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, Gazzetta Ufficiale, n. 177, 
31.07.1997 (legge Maccanico-, Ustawa ustanawiająca Urząd Komunikacji i przepisy w zakresie 
komunikacji i transmisji).

W większości państw europejskich w połowie lat 80. ubiegłego stulecia priory
tetem stało się określenie roli i zadań regulatorów wobec mediów publicznych, co 
w konsekwencji oznaczało m.in. powoływanie spółek mediów publicznych, które 
mając komfortową pozycję monopolisty, znalazły się na konkurencyjnym rynku 
nadawców. W trosce o utrzymanie wysokich standardów programowych i ochronę 
nadawców publicznych przed komercjalizacją ciała regulacyjne musiały stworzyć 
takie instrumenty ich finansowania, które zdołałyby sprostać wyzwaniom wolnego 
rynku.

W ocenie autora najważniejszy powód powoływania ciał regulacyjnych był jed
nak natury politycznej. Państwa demokratyczne dążą do tego, aby ich system me
dialny cechował pluralizm nadawców. Jest to oczywiste z punktu widzenia choćby 
realizacji podstawowych praw obywatelskich gwarantowanych konstytucyjnie, czyli 
wolności słowa i wolności wypowiedzi. Muszą więc zadbać o to, aby nie zostały posą
dzone o tworzenie instrumentów prawnych, które służyć będą wykorzystywaniu me
diów jako tuby władzy. Tworzone przez nie ciała regulacyjne będą gwarantami tych
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wolności, jednocześnie przejmą od państwa rolę decydenta w sprawach dotyczących 
określenia kształtu rynku audiowizualnego.

Nie oznacza to jednak, że poszczególne państwa, powołując do życia instytucje 
regulatorów, w imię pełnej liberalizacji własnych systemów medialnych zrzekły się 
dobrowolnie prawa do określania swojej polityki audiowizualnej. Opiniotwórczy 
charakter mediów audiowizualnych sprawia, że politycy dążą do współdecydowa
nia o ostatecznym kształcie sytemu medialnego państwa. Ciała regulacyjne szybko 
utraciły więc swoje właściwości izolujące je od bezpośredniej presji świata polityki, 
choćby poprzez przeniesienie na nie formuły politycznego parytetu.

Nie może więc być mowy o niezależności absolutnej, bo przecież kształt systemu 
medialnego jest integralnym elementem polityki każdego kraju. Co więcej, tworzenie 
prawa mediów odbywa się w porozumieniu z rządami poszczególnych państw, gdzie 
regulator proponuje ewentualne zmiany, choć - jak np. w przypadku Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji - nie posiada inicjatywy ustawodawczej.

Chodzi o to, aby uchronić media od bezpośredniej presji rządów poszczegól
nych państw i tym samym stworzyć nadawcom warunki do wypełniania przez nich 
m.in. funkcji kontroli władzy. Regulator rynku mediów audiowizualnych stanowić 
ma więc władzę administracyjną, ale nienależącą do struktur administracji rządowej. 
Jego głównym zadaniem ma być zapewnienie regulacji sektora mediów, w którego 
przypadku rząd powinien starać się unikać bezpośrednich interwencji.

Analizując europejski system prawny, na którym opierają się zasady powoływa
nia i funkcjonowania ciał regulacyjnych, możemy zauważyć panującą w tym wzglę
dzie dużą różnorodność. To zróżnicowanie rozwiązań przyjmowanych przez kraje 
europejskie sprawia, że każda próba sporządzenia uniwersalnej klasyfikacji napotyka 
liczne trudności. Na podstawie analizy statusu i uprawnień regulatorów można wy
ciągnąć dwa wnioski.

Po pierwsze, w większości systemów prawnych gwarancję niezależności zapew
nia przede wszystkim wybór zasad mianowania członków poszczególnych organów 
regulacyjnych. Po drugie, można wskazać kilka kategorii uprawnień organów regula
cyjnych: administracyjne w odniesieniu do sektora radiowo-telewizyjnego, w zakresie 
monitorowania programów, w nieco mniejszym stopniu w zakresie stanowienia za
sad i przepisów wykonawczych oraz uprawnienia konsultacyjne i qu«si-sądownicze.

Mamy więc w Europie dwa zasadnicze modele ciał regulacyjnych w sektorze 
audiowizualnym. W większości państw europejskich funkcjonuje jedna instytucja 
regulująca. Są to tzw. regulatorzy klasyczni (np. we Francji czy w Polsce). W pań
stwach tych sektor telekomunikacyjny podlega odrębnej regulacji. „Kształt, zakres 
kompetencji oraz struktura ciał regulacyjnych różnią się w zależności od omawiane
go kraju. W niektórych przypadkach, wobec federalnej konstrukcji państw (takich 
jak np. Niemcy, Szwajcaria czy Hiszpania), funkcjonuje jednocześnie kilku regulato
rów, co wiąże się także z podziałem kompetencji w kwestii odrębnej regulacji sektora 
telekomunikacyjnego”80.

P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 2.
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Drugim modelem funkcjonowania regulatora jest tzw. regulator konwergentny, 
łączący w zakresie swoich kompetencji jednocześnie dwa sektory - audiowizual
ny i telekomunikacyjny. Model ten funkcjonuje głównie we Włoszech i w Wielkiej 
Brytanii.

Większość europejskich regulatorów rynku mediów to wciąż regulatorzy kla
syczni, których przykładem jest francuska Najwyższa Rada Audiowizualna (Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, CSA)81. Obecnie w Unii Europejskiej toczy się publiczna 
debata na temat przyszłości i modelu funkcjonowania ciał regulacyjnych w obliczu 
zmian technologicznych, a zwłaszcza procesu cyfryzacji mediów elektronicznych. 
Cyfryzacja telewizji naziemnej to obecnie największe wyzwanie dla regulatorów au
diowizualnych od czasu określenia kształtu rynku telewizyjnego, będącego efektem 
demonopolizacji systemów medialnych państw UE. Proces cyfryzacji zakłada bo
wiem ponowne określenie pozycji mediów publicznych na konkurencyjnym rynku 
nadawców i rozszerzenie oferty programowej w tworzonych multipleksach jako re
zultat polityki koncesyjnej, będącej urzeczywistnieniem idei medialnego pluralizmu. 
Mówi się wręcz, że cyfryzacja to tworzenie rynku na nowo.

81 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [Loi Léotard], 
Journal Officiel de la République Française, 1.10.1986, s. 11755 (Ustawa nr 86-1067 z dnia 30 
września 1986 r. o wolności komunikacji); znowelizowana ustawą Loi n° 2000-719 du 1er août 
2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 
Journal Officiel de la République Française, n° 177, 2.08.2000, s. 11903 (Ustawa nr 2000-719 
zmieniająca ustawę nr 86-1067 z dnia 30 września 1986 o wolności komunikacji); zob też: 
K. Gajlewicz, System medialny Francji, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. 
J.W. Adamowski, Warszawa 2008, s. 129-174; B. Gołka, System medialny Francji, Warszawa 
2001, s. 159-170.

82 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 r., Warszawa 2007, s. 7, 
[online:] http://www.krrit.gov.p1/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2006/spr_ 
2006.pdf.

83 Ibidem; zob. też: I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 129-143.

W Polsce już w 2006 r. rozważano zmianę modelu instytucji regulacyjnej z kla
sycznego na konwergentny, czego wyrazem było stanowisko w tej sprawie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji określone w sprawozdaniu z działalności w 2006 r.82 Czy
tamy w nim m.in.: „zmiana ustawy o radiofonii i telewizji dokonana ustawą z 29 
grudnia 2005 r. miała bardzo istotne znaczenie dla całego rynku medialnego. Usta
nowienie w systemie administracji państwowej nowego organu, jakim jest Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz ustalenie innego niż dotychczas podziału 
kompetencji pomiędzy organem regulacyjnym właściwym w sprawach telekomuni
kacji a organem regulacyjnym właściwym w sprawach radiofonii i telewizji stanowią, 
zgodnie z intencją ustawodawcy, etap przejściowy w budowie w przyszłości jednego, 
zintegrowanego regulatora rynku telekomunikacji i mediów elektronicznych”83.
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3. Standardy Rady Europy w zakresie tworzenia
i funkcjonowania instytucji regulacyjnych
w sektorze audiowizualnym

Współczesne media nie są jedynie elementem systemu politycznego w państwie 
demokratycznym, ale też niezbędnym narzędziem dobrego funkcjonowania demo
kracji. Dlatego też funkcja, jaką pełnią w społeczeństwie, jest niezwykle istotna dla 
wspierania procesów demokratycznych. Według Niklasa Luhmanna media „stano
wią autonomiczny system reprezentacji sfery publicznej. Nie tylko przekazują in
formacje, ale interpretują rzeczywistość, hierarchizują ważność tematów (agenda 
setting), socjalizują, perswadują i mobilizują opinię publiczną. Ze względu na możli
wość pełnienia istotnych funkcji w procesie komunikowania politycznego od zawsze 
interesowały władzę. Owa atencja wynika z chęci kontrolowania treści mediów i in
strumentalnego ich wykorzystywania”84.

84 N. Lu hm an n, Die Realität der Massenmedien, Opladen 1996,s. 183-186, cyt. za: E. Stasiak- 
- Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 13.

85 Por. wstęp do memorandum wyjaśniającego zalecenia REC(2000)23 Komitetu Ministrów 
Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyj
nych sektora usług nadawczych. Przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 20 grudnia 2000 r„ 
[online:] http://www.krrit,gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/rada-euro- 
py/7.rtf, 15.12.2012.

86 Zalecenie REC(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy...

Dynamicznie rozwijający się rynek medialny jako rezultat otwartości na konku
rencyjność i efekt zmian technologii nadawczych staje się, docierając do wielomilio
nowej widowni, forum debaty politycznej, wymiany informacji, rozrywki, edukacji, 
promocji kultury i nauki ponad granicami państw. Komercyjne usługi nadawcze 
towarzyszą równolegle usługom sektora mediów publicznych, realizując ideę me
dialnego pluralizmu jako niezbędnego elementu każdego systemu demokratycznego.

Dlatego też, im bardziej dynamicznie i kompleksowo rozwija się sektor medial
ny w wymiarze europejskim, tym bardziej niezbędne i oczywiste wydają się spójne 
regulacje zapewniające jego właściwe funkcjonowanie. Ciężar odpowiedzialności za 
stworzenie ładu w eterze spada więc na barki instytucji regulacyjnych, z poszano
waniem ich odrębności, w trosce o urzeczywistnienie w tym względzie standardów 
ogólnoeuropejskich.

Europejską platformę porozumienia ponad granicami stanowią zatem doświad
czenia państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tworzenia krajowych 
przepisów dotyczących nadawania programów odzwierciedlających różne systemy 
polityczne, poziomy rozwoju gospodarczego oraz tradycje kulturowe i historyczne85.

W trosce o niezależność ciał regulacyjnych w sektorze audiowizualnym Komitet 
Ministrów Rady Europy w 2000 r. wydał zalecenie dla państw członkowskich w spra
wie niezależności i funkcji organów regulacyjnych dla sektora usług nadawczych86. 
Podstawę wydanej rekomendacji stanowiły zapisy Statutu Rady Europy, Konwencji 
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o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Deklaracji w sprawie wol
ności słowa i informacji87.

87 Statut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r., Dz.U. 1994, nr 118, poz. 565; 
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r„ 
Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 z późn. zm„ [online:] http://www.echr.coe.int.; Deklaracja Ko
mitetu Ministrów Rady Europy o wolności wypowiedzi i informacji z dnia 29 kwietnia 
1982 r„ [online:] http://www.krrit.gov.p1/Data/Files/_public/Portals/0/.../rada-europy/4.rtf, 
15.12.2012.

88 Zalecenie REC(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy...
89 Ibidem.
90 Zob. M. Miżejewski, Kryptoreklama..., s. 179-182.

Jako pierwszy tego typu międzynarodowy dokument prawny zalecenie to miało 
służyć głównie nowym członkom Unii Europejskiej, którzy tworząc swoje systemy 
medialne, czerpią z doświadczeń państw Wspólnoty. Forum wymiany informacji 
i współpracy w tej dziedzinie miała stać się Europejska Platforma Organów Regu
lacyjnych (European Platform of Regulatory Authorities, EPRA) oraz sieć organów 
regulacyjnych w krajach śródziemnomorskich.

W preambule zalecenia Rady Europy podkreśla się, że „przepisy dotyczące sekto
ra usług nadawczych powinny zostać wprowadzone w ramach prawa przez specjalnie 
wyznaczone niezależne organy regulacyjne, dysponujące specjalistyczną wiedzą”88. 
Na państwach członkowskich spoczęła więc odpowiedzialność przyznania tym in
stytucjom faktycznej niezależności i określenia prawnych warunków ich funkcjono
wania. W zaleceniu uznano bowiem, że „celem Rady Europy jest osiągnięcie większej 
jedności jej członków dla celów ochrony i realizacji ideałów i zasad, które stanowią 
ich wspólne dziedzictwo, oraz dla ułatwienia ich postępu gospodarczego i społecz
nego”89. Przypomniano więc znaczenie dla społeczeństw demokratycznych istnienia 
wielu umożliwiających odzwierciedlenie różnorodności idei i opinii, niezależnych 
i autonomicznych środków komunikacji.

Wskazując na istotną rolę, jaką odgrywają media w nowoczesnych demokratycz
nych społeczeństwach, w dokumencie tym podkreślono, jak ważne jest zagwaran
towanie wolności mediom. Szczególna rola w tym procesie przypadnie więc orga
nom regulacyjnym niezależnie od środków samoregulacji przyjętych przez samych 
nadawców. W Polsce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako organ konstytucyjny, 
nie tylko stoi na straży wolności słowa, lecz także jest organem kontroli nadawców 
w zakresie ich odpowiedzialności za treść programu (np. emisję ukrytej reklamy)90.

Powoływanie organów regulacyjnych przez państwa członkowskie odbywało się 
w warunkach różnych systemów prawnych i tradycji demokratycznych, dlatego też 
w wymiarze europejskim są one w dużym stopniu zróżnicowane pod względem za
kresu ich kompetencji, stopnia niezależności od władzy wykonawczej czy wreszcie 
pozycji ustrojowej w systemach politycznych poszczególnych państw.

W trosce o zagwarantowanie organom regulacyjnym sektora usług nadawczych 
przez państwa członkowskie prawdziwej niezależności, polegającej w szczególności 
na stworzeniu zbioru zasad obejmujących wszystkie aspekty pracy tych organów, jak
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również na określeniu środków umożliwiających im wykonywanie ich zadań w spo
sób efektywny i skuteczny, Komitet Ministrów Rady Europy zaleca, aby rządy państw 
członkowskich powołały takie organy (o ile jeszcze tego nie uczyniły) i włączyły do 
swojego ustawodawstwa przepisy oraz określiły środki, na mocy których organom 
regulacyjnym dla sektora usług nadawczych przyznane zostaną uprawnienia umożli
wiające im pełnienie w sposób skuteczny, niezależny i przejrzysty ich misji określonej 
przepisami prawa.

Jednocześnie Komitet Ministrów apeluje w omawianym zaleceniu do rządów 
państw członkowskich, aby zwróciły szczególną uwagę istniejących już organów 
regulacyjnych w sektorze usług nadawczych, a także władz państwowych czy grup 
zawodowych, jak i ogółu społeczeństwa, na wytyczne przedstawione w załączniku 
do omawianej rekomendacji, w trosce o poszanowanie niezależności organów re
gulacyjnych w odniesieniu do wszelkich form ingerencji w ich działalność91. Cho
dzi tu zwłaszcza o ingerencję ze strony sił politycznych i reprezentujących interesy 
gospodarcze.

91 Por. Załącznik do zalecenia REC(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy..., wytyczne do
tyczące niezależności i funkcji organów regulacyjnych dla sektora usług nadawczych.

92 Recommendation No. R (2000) 23 on the independence and functions of regulatory authori
ties for the broadcasting sector and its Explanatory Memorandum (Zalecenie Komitetu Mi
nistrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie niezależności i funkcji organów 
regulacyjnych dla sektora usług nadawczych wraz z memorandum wyjaśniającym), załącznik, 
pkt. 4, [online:] http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)23&Language=lanEnglish&V 
er=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackCol 
orLogged=FFAC75, 15.12.2012.

Zaleca się więc państwom członkowskim określenie ram prawnych swobodnego 
i niezakłóconego funkcjonowania organów regulacyjnych dla sektora usług nadaw
czych, wolnego od presji politycznej czy ekonomicznej. Przy czym podkreśla się, że 
zasady i procedury regulujące lub mające wpływ na funkcjonowanie organów regu
lacyjnych powinny w jasny sposób potwierdzać i chronić ich niezależność. Przepisy 
prawa państw członkowskich muszą zatem wyraźnie precyzować status prawny or
ganów regulacyjnych, ich zakres obowiązków i uprawnień, tryb powoływania człon
ków, sposób finansowania i odpowiedzialność prawną.

Jeżeli chodzi o tryb powoływania, skład i funkcjonowanie ciał regulacyjnych, Ko
mitet Ministrów wskazuje rządom państw członkowskich, że zasady określające dzia
łalność organów regulacyjnych dla sektora usług nadawczych, a zwłaszcza kwestia 
członkostwa, stanowią kluczowy element niezależności tych organów. Dlatego też 
powinny zostać określone w sposób gwarantujący niezależność od instytucji pozo
stających w sferze regulacji takiego organu. Jest bowiem nieuniknione, że ze względu 
na swoją rolę i zakres uprawnień członkowie organów regulacyjnych mogą stać się 
obiektem nacisku ze strony różnych sił i grup interesów.

Chodzi o to, aby organy regulacyjne były wolne od presji politycznej oraz ekono
micznej. W celu uniknięcia konfliktu interesów ich członkom zabrania się posiadania 
udziałów lub pełnienia funkcji w instytucjach sektora mediów i telekomunikacji92.
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Ponadto ustalenie przez poszczególne państwa członkowskie zasad dotyczących 
ustanawiania regulatora musi zawierać gwarancje, że członkowie takich organów 
będą powoływani w sposób demokratyczny. Termin ten należy rozumieć sensu largo, 
gdyż członkowie ciał regulacyjnych pochodzą albo z wyboru (np. przez parlament), 
albo z nominacji (np. przez prezydenta lub organizacje pozarządowe). W tym wzglę
dzie procedury mianowania mogą się znacznie różnić w zależności od kraju.

W niektórych państwach dominuje pogląd, że z uwagi na charakter społecznej 
misji ciał regulacyjnych powinny one reprezentować interesy różnych grup społecz
nych, politycznych i zawodowych. W takich przypadkach mogą to być bardzo liczne 
organy, których członkowie, mianowani z reguły przez organizacje pozarządowe lub 
władze lokalne, rzadko są ekspertami z dziedziny mediów.

Z kolei w innych krajach nie uznaje się za konieczne, by członkowie organów re
gulacyjnych reprezentowali pełne spektrum społeczeństwa z uwagi na to, że są często 
uznawani za niezależnych „sędziów”. W większości takich przypadków organ regu
lacyjny jest organem kolegialnym, powoływanym przez władze ustawodawcze lub 
wykonawcze.

W trosce o przejrzystość działań organów regulacyjnych zaleca się, aby nie mogły 
one otrzymywać zleceń ani przyjmować instrukcji od innych osób lub organów, co 
ma zagwarantować im autonomię. Co więcej, poleca się im nieskładanie oświadczeń 
oraz niepodejmowanie działań, które mogłyby uchybiać niezależności ich funkcji, 
a zwłaszcza nieczerpanie żadnych dodatkowych korzyści z jej sprawowania93.

93 Ibidem, pkt 5.
94 Ibidem, pkt 8.
95 Ibidem, pkt 5.

Zalecenie Komitetu Ministrów nie precyzuje zasad dotyczących kwalifikacji za
wodowych członków ciał regulacyjnych. Wspomina ogólnie, że w ich skład powinni 
wchodzić specjaliści z dziedzin, które są objęte zakresem kompetencji tych organów. 
Biorąc pod uwagę różne tradycje i doświadczenia państw członkowskich, nie wyma
ga się więc, aby ciała regulacyjne miały wyłącznie charakter ekspercki. W zaleceniu 
nie określa się przygotowania zawodowego ani poziomu wykształcenia koniecznego 
do członkostwa w nich94.

Członkom organów regulacyjnych zabrania się wykorzystywania pełnionej funk
cji do celów politycznych, zaleca się im więc złożenie mandatu politycznego na czas 
jej sprawowania. Nie mogą więc wykonywać jej, będąc jednocześnie parlamentarzy
stami czy członkami rządu. Nie wyklucza się przy tym zwykłego członkostwa w par
tiach politycznych, ale bez mandatu95.

Dopuszcza się sytuacje, kiedy członkowie organów regulacyjnych sprawują inne 
funkcje (np. nauczyciela akademickiego) pod warunkiem, że nie rodzi to konflik
tu interesów. Możliwe jest także wprowadzanie przez państwa obowiązku składania 
oświadczeń majątkowych zarówno w momencie powołania, jak i po zakończeniu 
kadencji.
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Jednym ze sposobów zapewnienia większej niezależności organom regulacyjnym 
jest powoływanie członków wyłącznie na jedną kadencję bez możliwości jej prze
dłużenia. W procesie stanowienia reguł trybu ustalania składu członków ciał regu
lacyjnych należy precyzyjnie określić zasady dotyczące możliwości odwoływania 
członków, tak aby uniknąć sytuacji, w której odwołanie byłoby wykorzystywane jako 
środek nacisku politycznego. Po zakończeniu kadencji zaleca się zobowiązanie by
łego członka organu regulacyjnego do zachowania poufności w zakresie informacji 
uzyskanych w związku ze sprawowaną funkcją.

Zaleca się więc, aby odwołanie członka ciała regulującego w trakcie kadencji było 
możliwe w przypadku braku poszanowania przez członków zasad niekompatybilno- 
ści lub niemożności sprawowania funkcji za właściwym powiadomieniem, nie po
zbawiając ich prawa do odwołania się od takiej decyzji do sądu. Ponadto odwołanie 
z powodu popełnienia przestępstwa w związku ze sprawowaną funkcją lub bez takie
go związku powinno być dopuszczalne tylko w poważnych przypadkach określonych 
przez prawo, na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Zalecenie Komitetu Mi
nistrów nie wspomina o możliwości i warunkach odwoływania całego składu ciała 
regulacyjnego.

Praktyka funkcjonowania ciał regulacyjnych, których kształt i zakres kompeten
cji jest wypadkową kilku zachodnioeuropejskich modeli tych instytucji, pokazuje, 
że w większości przypadków sprawa niezależności regulatorów jest ściśle związana 
z kwestią niezależności nadawców96. Co więcej, najlepszym sposobem zagwaranto
wania niezależności nadzorowanego jest zagwarantowanie niezależności nadzorują
cego. Niezależność nadzorującego staje się wówczas gwarancją niezależności nadzo
rowanego, a także skuteczności i kompetencji nadzoru.

96 P. Stępka, Przegląd modeli..., s. 2-3.
1,7 Zob. W. Hoffmann-Riem, Regulating Media. The Licensing and Supervision of Broadcasting 

in Six Countries, New York 1996.
98 P. S t ę p k a, Przegląd modeli..., s. 3.

Nawet jeśli instytucje regulacyjne są autonomicznymi jednostkami, zwykle zaj
mującymi niezależną pozycję w stosunku do struktur administracji rządowej, sama 
autonomia prawna oczywiście nie zapewnia niezależności działalności bieżącej97.

Paweł Stępka powołuje się na dokument opracowany przez European Platforms 
of Regulatory Authorities (EPRA), organizację skupiającą 48 regulatorów rynku 
mediów audiowizualnych z 40 państw europejskich, omawia dwa najistotniejsze 
rozwiązania instytucjonalno-prawne, które mogą mieć znaczenie dla gwarancji nie
zależności regulatorów. Są to: różne mechanizmy powoływania członków władz re
gulacyjnych w Europie oraz różne modele finansowania władz regulacyjnych98.
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4. Europejskie modele powoływania członków ciał 
regulacyjnych w sektorze audiowizualnym

Analizę rozwiązań europejskich autor rozpocznie od omówienia mechanizmów 
powoływania członków władz regulacyjnych w Europie i przedstawienia głównych 
funkcjonujących obecnie modeli desygnowania członków. Będą to kolejno: model 
północnoeuropejski (powoływanie przez władze wykonawcze), model francuski 
(którego cechą jest powoływanie zarówno przez władze ustawodawcze, jak i wyko
nawcze, a niekiedy sądownicze) oraz model niemiecki (którego cechą jest powoływa
nie członków przez lokalne władze landowe i grupy społeczne)99.

99 Por. Modele regulatorów mediów elektronicznych...
I, x’ P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne...
II, * 1 II, Ibidem.

Badając mechanizmy powoływania członków władz regulacyjnych w Europie, 
należy podkreślić, że władze regulacyjne przybierają z reguły postać kolegialnego 
organu decyzyjnego (np. rady) wyposażonego w odpowiednie zaplecze administra
cyjne, które obsługuje bieżącą działalność organu decyzyjnego, opracowuje strategię 
działania tego organu i egzekwuje wykonywanie przez nadawców decyzji podejmo
wanych przez ciało kolegialne.

Rady władz regulacyjnych liczą z reguły od 5 do 13 członków. Jednak większość 
Landesmedienanstalten, landowych regulatorów niemieckich, działa jako duże kole
gialne organy liczące nawet do 47 członków. W większości państw preferowana jest 
nieparzysta ich liczba, by uniknąć sytuacji, w której równy podział głosów blokował
by proces decyzyjny100.

4.1. Model anglosaski i skandynawski (północnoeuropejski)

Model anglosaski i skandynawski cechuje powoływanie członków organów re
gulacyjnych przez władze wykonawcze. W praktyce oznacza to, że decyzje w tej 
sprawie podejmuje rząd, właściwy minister lub prezydent (w krajach z systemem 
prezydenckim).

Jednakże zbyt pochopne byłoby wyciąganie z tego wniosków o braku pełnej nie
zależności tych organów. Jak należałoby zatem traktować system brytyjski, który od 
wielu lat jest wzorem niewzruszonej stabilności, albo system szwedzki, gdzie trady
cja prawna nakazuje postrzegać właśnie rząd jako gwaranta pluralizmu? System po
woływania członków organów regulacyjnych wyłącznie przez władze wykonawcze 
wywodzi się bowiem ze specyficznej kultury czy tradycji niezależności od państwa. 
Taki system dominuje więc głównie w krajach anglosaskich i skandynawskich, gdzie 
istnieje niepisana tradycja nieingerowania rządu101.

Określenie „model anglosaski i skandynawski” jest jednak mało precyzyjne, 
gdyż standard ten występuje także w innych częściach Europy; stosują go: Mal
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ta, Hiszpania i Szwajcaria. Należy podkreślić, że model ten nie został wprowadzo
ny w żadnym z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Szczegółowy tryb wyboru 
oraz zakres kompetencji brytyjskiej instytucji regulacyjnej OFCOM autor analizuje 
w podrozdziale 5.2.

4.2. Model francuski

Powoływanie przez władze wykonawcze i ustawodawcze dało podstawę do stwo
rzenia tzw. modelu francuskiego, który przejęły też inne kraje, m.in. Polska, Rumu
nia, Bułgaria i Ukraina. Po raz pierwszy system ten wprowadzony został we Francji 
w celu zachowania równowagi pomiędzy głównymi ośrodkami władzy w państwie, 
kiedy to 17 stycznia 1989 r. powołano do życia Najwyższą Radę Audiowizualną (Con
seil supérieur de l’audiovisuel, CSA)102.

1112 Loi n° 86-1067...; w Polsce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z chwilą powołania mocą 
Ustawy o radiofonii i telewizji w 1992 r. liczyła dziewięciu członków, powoływanych w nastę
pującym trybie: czterech przez Sejm, dwóch przez Senat i trzech przez prezydenta. Po uchwa
leniu nowej ustawy medialnej 29 grudnia 2005 r. liczba członków została zmniejszona z dzie
więciu do pięciu. Obecnie dwóch członków powołuje prezydent, dwóch Sejm i jednego Senat. 
Utworzonego na mocy Ustawy Konstytucyjnej Nr 1/89 z 8 lipca 1989 r., odpowiedzialnego przed 
Parlamentem Portugalii; por. T. Ribei ro, Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji - doświad
czenia europejskie. Przykład Portugalii, materiał własny KRRiT, 2003, [online: ] http://www.google. 
pl/url?sa=t8rrct=j8cq=8resrc=s&source=web&cd=18rcad=rja8rved=0CDMQFjAA&url=http% 
3A%2F%2Fwww.krrit.gov.pl%2FData%2FFiles%2F_public%2FPortals%2F0%2Fkonferencje%2
Fdm_konf_031119ribeiro_2.ppt8cei=XB15UbOOI8uw4QSU_oGIDQ8cusg=AFQjCNEUvosjb5I  
Mt8vzV2_PrEWitDbmrQ&sig2=9KUeqWgka29dk_mRAGixxQ&bvm=bv.45645796,d.bGE, tekst 
prezentacji dostępny w języku polskim.

Model ten nie zawsze gwarantuje jednak zachowanie oczekiwanej równowagi, 
co wynika z tradycji i kultury politycznej państw, które go przyjęły, a czego dowo
dem jest praktyka funkcjonowania regulatorów. Kiedy prezydent i większość parla
mentarna reprezentują tę samą opcję polityczną, idea równowagi w procesie podej
mowania decyzji przez różne ośrodki władzy w państwie musi budzić uzasadnione 
wątpliwości i obawy co do faktycznych intencji takich decyzji. Stąd już tylko krok 
w kierunku politycznej kontroli regulatora i w konsekwencji zawłaszczania eteru 
przez obóz rządzący.

Władze sądownicze zwykle nie uczestniczą w procesie powoływania człon
ków ciał regulacyjnych, zdarza się jednak, że stają na ich czele. Na przykład w Por
tugalii przewodniczący Wysokiego Urzędu ds. Mediów (Alta Autoridade para 
a Comunicaçào Social, AACS)103 jest wybierany przez Radę Najwyższą Sądownictwa. 
Stało się też praktyką w Szwecji czy we Francji, że funkcje przewodniczących orga
nów regulacyjnych z reguły pełnią doświadczeni sędziowie. Szczegółowy tryb wybo
ru oraz zakres kompetencji francuskiej instytucji regulacyjnej CSA autor analizuje 
w podrozdziale 5.1.
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4.3. Model niemiecki

Kolejnym modelem jest tzw. model niemiecki, który cechuje powoływanie człon
ków organów regulacyjnych w sektorze usług nadawczych przez władze lokalne i róż
ne grupy społeczne. W Niemczech w poszczególnych landach funkcjonują odrębne 
ciała regulacyjne, w których skład może wchodzić nawet 47 członków104. Tak duża 
liczba podyktowana jest chęcią utworzenia szerokiej, pluralistycznej platformy re
prezentującej odmienne interesy, środowiska czy światopoglądy. Jest to jedyny taki 
model w Europie, w odróżnieniu od liczących z reguły kilku członków ciał kolegial
nych w innych państwach, który wynika z chęci utworzenia eksperckiego gremium 
kierującego działaniami regulatora105.

104 Na przykład w Nadrenii Północnej-Westfalii landowy organ regulacyjny LfM (Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen) liczy 45 członków: 13 wybiera lokalny parlament, a pozo
stałych 32 różne grupy społeczne (np. Kościoły, związki zawodowe, kluby sportowe, lokalne 
stowarzyszenia, organizacje konsumentów). Zgodnie z wyrokiem Sądu Konstytucyjnego bo
wiem przedstawiciele władzy publicznej mogą stanowić maksymalnie 25 proc, składu ciała 
kolegialnego regulatora w poszczególnych landach Niemiec.

1115 Na przykład regulator holenderski Commissariaat voor de Media liczy trzech członków.
106 E. Stasiak-Jazukiewicz.M. Jas -Koziarkiewicz, op. cit., s. 397.
1117 Ibidem.

Od 2005 r. w Niemczech z każdej opłaty abonamentowej 1,88 procent przezna
czane jest na finansowanie regionalnych instytucji regulacyjnych w poszczególnych 
landach (Landesmedienanstalten). Zgodnie z art. 30 i 70 konstytucji „polityka me
dialna jest bowiem domeną krajów związkowych, stąd też nie ma w Niemczech jednej 
federalnej rady radiofonii i telewizji. Każdy kraj związkowy ma własną. Funkcjonuje 
14 takich ciał, gdyż regulatorzy z Berlina i Brandenburgii oraz z Hamburga i Szle- 
zwika-Holsztynu zawarli porozumienie o powołaniu wspólnych organów. Landes
medienanstalten są ciałami niezależnymi, najczęściej wyłanianymi przez parlamenty 
krajów związkowych, według klucza partyjnego. Jednak ich członkowie nie są zwią
zani mandatem. Prawny nadzór nad nimi sprawują przemierzy krajów związkowy
ch”106. Instytucje regulacyjne poszczególnych krajów związkowych różnią się składem 
oraz trybem powoływania ich członków. „Na przykład zarząd LFK (Landesanstalt für 
Kommunikation Baden-Württemberg) tworzą wybrani przez krajowy parlament eta
towy przewodniczący, czterech członków honorowych i czterech ich zastępców, nato
miast w radzie ULR (Schleswig-Holstein Unabhängige Landesanstalt für Rundfunk 
und neue Medien), kierowanej przez dyrektora i jego zastępcę, zasiada siedmiu wo
lontariuszy z Hamburga, wybranych przez obywateli z list partyjnych, oraz siedmiu 
wolontariuszy ze Szlezwika-Holsztynu, delegowanych przez parlament w wyborach 
większościowych (2/3 głosów)”107. Regulatorzy krajów związkowych podejmują de
cyzje dotyczące krajowego rynku mediów audiowizualnych. W sprawach ponadre
gionalnych współdziałają w ramach powstałego w 1985 r. Stowarzyszenia Krajowych 
Regulatorów (Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten, ALM). Współpraca 
ta obejmuje m.in. wspieranie rozwoju mediów społecznych i środowiskowych. „Od 
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stycznia 1984 r., kiedy to powstał pierwszy kanał społeczny w Ludwigshafen, uru
chomiono w Niemczech 140 niekomercyjnych społecznych i środowiskowych stacji 
telewizyjnych i rozgłośni radiowych o zasięgu lokalnym bądź regionalnym”108.

Ibidem, s. 398.
"'9 Ibidem, s. 399.
1Rundfunkrat/Fernsehrat dla niemieckich nadawców publicznych: ARD (Arbeitsgemeinschaft 

der öfentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) i ZDF (Zwei
tes Deutsches Fernsehen) oraz RTE Authority dla irlandzkiego nadawcy publicznego Radio 
Telefis Eireann.

Ponadto landowe instytucje regulacyjne współpracują w zakresie nadzorowania 
procesu cyfryzacji, implementacji unijnych uzgodnień, monitorowania jakości pro
gramów telewizyjnych. „Dotyczy to zwłaszcza 8 programów telewizyjnych kluczo
wych dla niemieckiego rynku: RTL, RTL II, Vox, Sat.l, ProSieben, Kabel 1, ARD 
i ZDF”109.

Współpraca krajowych regulatorów przybrała też formy instytucjonalne. Jed
ną z nich jest Komisja Zatwierdzająco-Nadzorcza (Kommission fiir Zulassung und 
Aufsicht). Komisje wydają m.in. decyzje w sprawie przydziału nadawcom i usługo
dawcom audiowizualnym miejsc na platformach cyfrowych, kontrolują wypełnia
nie przez licencjobiorców warunków wykonywania koncesji oraz określają poziom 
finansowania mediów środowiskowych.

Niektóre rozwiązania prawne, charakterystyczne dla modelu niemieckiego, znaj
dują zastosowanie także w innych państwach, w zależności od kształtu ich systemów 
medialnych oraz tradycji politycznych. Organizacje konsumentów i młodzieży są 
obecne np. w Collège de la publicité (odpowiedzialnym za reklamę), który jest jed
nym z trzech organów belgijskiego regulatora audiowizualnego CSA społeczności 
francuskojęzycznej. Na Litwie 8 z 12 członków instytucji regulacyjnej powołują lu
dzie kultury, artyści, dziennikarze.

W niektórych krajach grupy społeczne nie mają formalnych uprawnień do po
woływania swoich przedstawicieli w skład organów regulacyjnych, ale zgodnie z obo
wiązującą tradycją polityczną mogą zgłaszać w tym względzie swoje zalecenia. Tak 
jest np. na Słowacji, gdzie propozycje kandydatów na członków instytucji regulacyj
nej mogą zgłaszać Komitetowi Rady Narodowej różne organizacje społeczne działa
jące w takich dziedzinach, jak komunikacja audiowizualna, masowa informacja, kul
tura, nauka, edukacja, sport, a także stowarzyszenia religijne i związki wyznaniowe, 
organizacje twórcze czy osób niepełnosprawnych. Podobne rozwiązanie przewiduje 
się obecnie w Turcji. W krajach, w których nadawcy publiczni podlegają systemowi 
kontroli wewnętrznej, grupy społeczne są w takich organach licznie reprezentowane. 
Dotyczy to nie tylko Niemiec, ale też np. Irlandii110.

Szeroka reprezentacja przedstawicieli licznych grup społecznych w kolegialnych 
organach regulacyjnych nie daje wcale stuprocentowej gwarancji ich niezależności 
i pełnej reprezentatywności. Dzieje się tak np. wskutek silnego oddziaływania frak
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cji partyjnych w instytucjach kontrolujących niemieckich nadawców publicznych111. 
Słabością omawianego modelu jest ponadto duże zróżnicowanie poziomu kompe
tencji wśród członków organu regulacyjnego.

111 Por. W. Hoffmann-Riem, op. cit.
112 Na przykład w Słowenii nowa Rada Radiofonii i Telewizji składa się z siedmiu członków, 

których wybiera i powołuje parlament. Może się jednak zdarzyć, jak to jest we Francji, że 
niewyłączne prawo do powoływania członków instytucji regulującej przysługuje nie całemu 
parlamentowi, a tylko przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Zgodnie z art.
4 Loi n° 86-1067... przewodniczący każdej z izb parlamentu wybierają po trzech członków 
Najwyższej Rady Audiowizualnej. Kolejnych trzech powołuje bowiem prezydent Republiki, 
który wybiera również przewodniczącego CSA.

111 Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication, Journal Officiel de la République Française, 18.01.1989, s. 728, art. 
4, art. 20-3 (Ustawa nr 89-25 z dnia 17 stycznia 1989 r. zmieniająca Ustawę nr 86-1067 z dnia 
30 września 1986 r.).

Trudno więc dowieść, że którykolwiek z omówionych powyżej modeli powo
ływania członków organów regulacyjnych w sektorze usług nadawczych gwarantu
je w większym stopniu niezależność powołanych osób, a w konsekwencji - całego 
organu regulacyjnego. Jednym z kryteriów rozstrzygających w tej kwestii może być 
bez wątpienia fakt powoływania ich w sposób demokratyczny i przejrzysty. Jednak 
oprócz trybu nominacji członków istotne znaczenie w określeniu ich właściwych 
relacji ze światem polityki czy biznesu mają też szczegółowe zasady związane z ich 
indywidualnym uczestnictwem w procesie podejmowania decyzji przez cały organ 
kolegialny. Chodzi tu zwłaszcza o praktykę postępowania w sytuacji konfliktu intere
sów czy możliwości odwoływania członków w trakcie kadencji.

Podstawę nominacji członków instytucji regulacyjnych w sektorze usług nadaw
czych może też stanowić reprezentatywność władzy parlamentu. W niektórych przy
padkach parlamenty wykonują to uprawnienie samodzielnie. W państwach takich 
jak np. Słowenia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Islandia, Słowacja czy Turcja parlament 
krajowy jest jedynym organem uprawnionym do ich powoływania112.

5. Klasyczna i konwergentna instytucja regulacyjna
w systemach medialnych Francji i Wielkiej Brytanii

5.1. Najwyższa Rada Audiowizualna (Conseil
supérieur de l’audiovisuel, CSA)

Jednym z głównych podmiotów francuskiej polityki medialnej, będącym tzw. re
gulatorem klasycznym, a więc obejmującym zakresem swojego działania radiofonię 
i telewizję, jest Najwyższa Rada Audiowizualna (Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
CSA). Została powołana na mocy ustawy z dnia 17 stycznia 1989 r.113 * „W skład ciała 
kolegialnego CSA wchodzi dziewięciu członków, powoływanych dekretem prezy
denta Republiki na sześcioletnią kadencję. Trzech spośród nich desygnuje prezydent, 
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kolejnych trzech przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, a pozostałych prze
wodniczący Senatu”"4. W opinii autora taki tryb powoływania członków instytucji 
regulacyjnej ma zapewnić równowagę w procesie decyzyjnym pomiędzy przedstawi
cielami trzech najwyższych organów władzy w państwie.

„Przewodniczącego CSA mianuje prezydent. Skład ciała jest odnawialny rotacyj
nie co dwa lata”115. Wówczas odnowieniu podlega kadencja jednej trzeciej członków 
rady. „Aby zapewnić niezależność działania poszczególnym członkom CSA, wyklu
czono prawnie możliwość ich ponownego wyboru”116.

111 E. Stasiak-Jazukiewicz.M. Jas-Koziarkiewicz,op. cit., s. 243.
ll’ Ibidem.
116 Ibidem.
117 http://www.csa.fr/, 31.12.2011.
"" Décret n” 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, Journal Officiel de la République Française, 27.07.1989, s. 9364.
119 P. Stępka, Przegląd modeli..., s. 16-19; Décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités 

techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative 
à la liberté de communication, Journal Officiel de la République Française, n°0147, 26.06.2011, 
s. 10880 (Dekret 2011-732 z 24 czerwca 2011 zawierający przepisy wykonawcze w zakresie 
wykonania art. 29-3 Ustawy nr 86-1067 z 30 września 1986 r. o wolności komunikacji...).

12,1 Loi n° 86-1067..., art. 4.
121 P. Stępka, Przegląd modeli..., s. 17.

Ustawa o wolności komunikacji (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative 
a la liberte de communication) określa limit wieku dla sprawowania tego urzędu. 
Członkami CSA nie mogą być osoby, które w chwili ich wyboru mają ukończone 
60 lat117. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy jej 
najstarszy przedstawiciel118. Członkowie rady nie podlegają odwołaniu. Ich kadencja 
nie ustaje z chwilą przekroczenia przez członka określonego w ustawie limitu wieku 
60 lat119.

Najwyższa Rada Audiowizualna obraduje na posiedzeniach plenarnych, od
bywających się raz w tygodniu, gdy obecnych jest przynajmniej sześciu spośród jej 
członków. Niezbędne quorum w procesie podejmowania decyzji wynosi więc sześć 
głosów. Uchwały podejmowane są większością głosów, a w przypadku ich równej 
liczby głos decydujący przysługuje przewodniczącemu120.

Organem wykonawczym CSA jest biuro, zatrudniające 240 urzędników. „Posia
dają oni status urzędników służby cywilnej, którzy pracują w siedmiu departamen
tach: m.in. techniki i nowych technologii medialnych, prawnym czy analiz i prognoz. 
Wstępne prace, podczas których wypracowywany jest ostateczny kształt decyzji po
dejmowanych przez ciało kolegialne, wykonywane są w tzw. grupach roboczych, 
w skład których, obok wyznaczonych członków, zasiadają pracownicy biura. Celem 
usprawnienia pracy CSA każdy członek przewodniczy jednej lub kilku takim grupom 
roboczym oraz monitoruje jedną lub kilka wybranych dziedzin działalności rady”121.

Członków francuskiego regulatora obowiązuje zakaz łączenia funkcji. „Członko
wie CSA nie mogą bezpośrednio ani pośrednio sprawować innych funkcji, otrzymy
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wać honorariów, z wyjątkiem wynagrodzenia za usługi świadczone przed objęciem 
przez nich funkcji, ani posiadać udziałów w żadnym przedsiębiorstwie radiowym, 
telewizyjnym, kinematograficznym, wydawniczym, prasowym, reklamowym czy 
telekomunikacyjnym”122. Ograniczenie to obowiązuje także rok po wygaśnięciu 
mandatu.

122 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 243.
121 Zgodnie z art. 432-12 francuskiego Kodeksu karnego.
124 P. Stępka, Przegląd modeli..., s. 19.
125 Ibidem.
126 Chodzi o spółki nadawcy publicznego wchodzące w skład holdingu France Télévisions: 

France 2, France 3, La Cinquième, a także Réseau France Outre-mer, Radio France i Radio 
France Internationale.

127 Loi n° 86-1067..., art. 48-5.

Jeżeli członek rady posiadałby udziały w takim przedsiębiorstwie, ma trzy mie
siące na zastosowanie się do postanowień niniejszej ustawy. Jeżeli jednak okazałoby 
się, że wciąż wykonuje dodatkową działalność zawodową, której w świetle ustawy nie 
można łączyć z funkcją członka CSA, lub jeśli nie złożył mandatu posła czy senato
ra, a więc nie wywiązał się ze wspomnianych zobowiązań dotyczących sprawowania 
funkcji i pobierania honorariów, zostaje zwolniony z urzędu uchwałą rady, podjętą 
większością dwóch trzecich głosów jej członków. Niezależnie od tego podlega też 
odpowiedzialności karnej123.

Członków CSA podczas sprawowania urzędu oraz bezpośrednio po jego złoże
niu obowiązuje tajemnica służbowa. „W okresie pełnienia funkcji oraz przez rok od 
chwili zaprzestania jej sprawowania członkowie rady nie mogą publicznie zajmować 
stanowiska w sprawach, w których rozstrzygała rada lub które mogą zostać przedło
żone jej do rozstrzygnięcia”124.

Szczególnego znaczenia z punktu widzenia zapobiegania konfliktowi interesów 
mają przepisy kodeksu z 4 lutego 2003 r. dotyczącego urzędników służby cywilnej. 
Objęci są nimi wszyscy członkowie CSA, jak również pracownicy biura francuskiego 
regulatora. „W przypadku urzędników służby cywilnej, którzy nadzorowali działal
ność firm medialnych, a zwłaszcza podpisywali z nimi kontrakty, obowiązuje zakaz 
pracy w tym firmach, zakaz doradzania im oraz zakaz posiadania w nich udziałów 
przez okres pięciu lat”125.

Jeśli chodzi o kontrolę działalności nadawców, CSA może wezwać spółki nadaw
ców publicznych wskazane w art. 44 omawianej ustawy do rozliczenia się ze zobo
wiązań, które zostały na nie nałożone przez akty ustawodawcze i przepisy, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. I126. Taką kontrolą, w świetle zapisów art. 42, objęci 
są też nadawcy komercyjni. Najwyższa Rada Audiowizualna ogłasza takie wezwania 
publicznie. Organizacje zawodowe, związkowe, stowarzyszenia rodzinne oraz Kra
jowa Rada Języków i Kultur Regionalnych (Conseil national des langues et cultures 
regionales) mogą wystąpić do CSA o wszczęcie takiej procedury127.

CSA przedstawia skargi zainteresowanej spółce, która może zapoznać się z ak
tami sprawy i przedstawić swoje stanowisko na piśmie w ciągu jednego miesiąca. 
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W nagłych przypadkach przewodniczący CSA może skrócić ten termin, nie może on 
być jednak krótszy niż siedem dni. Prezes zainteresowanej spółki przedstawia więc 
swoje stanowisko w sprawie Najwyższej Radzie, która może ponadto wysłuchać sta
nowiska każdej innej osoby, której przesłuchanie może w jej opinii dostarczyć dodat
kowych informacji128.

128 Ibidem, art. 48-6.
129 Ibidem, art. 48-2 w związku z art. 42-2 Loi n° 86-1067...
13.1 Ibidem, art. 42-2.
1.1 Ibidem, art. 48-3.
1.2 Ibidem, art. 42-9.
111 Ibidem, art. 42-14.

Jeżeli wskazana w ustawie spółka nadawcy publicznego albo inny nadawca lub 
operator radiowy bądź telewizyjny nie zastosują się do skierowanego pod ich adre
sem wezwania, Najwyższa Rada Audiowizualna może orzec wobec nich zawieszenie 
zezwolenia lub części programu maksymalnie na jeden miesiąc lub karę pieniężną, 
pod warunkiem że uchybienia te nie stanowią przestępstwa karnego129.

W świetle zapisów ustawy kwota kar pieniężnych powinna być uzależniona od 
charakteru popełnionych uchybień i korzyści uzyskanych z tego tytułu przez nadaw
cę, przy czym nie może przekraczać 3 proc, obrotów przed opodatkowaniem (czyli 
3 proc, przychodu brutto) uzyskanych w ciągu ostatniego roku podatkowego. Wyso
kość kary zostaje podwyższona do 5 proc, przychodu brutto w przypadku kolejnego 
naruszenia tego samego ustawowego zobowiązania.

Wprowadzony do ustawy w 2000 r. dodatkowy zapis stanowi, że dla celów niniej
szego artykułu do kwoty obrotów włączane są też przychody z reklamy. Kary pienięż
ne egzekwowane są jak należności skarbu państwa z tytułu podatków130.

We wszystkich przypadkach uchybień w stosunku do zobowiązań nałożonych na 
spółki nadawców publicznych wskazanych w art. 44 omawianej ustawy Najwyższa 
Rada Audiowizualna może nakazać umieszczenie w programach komunikatu, któ
rego warunki nadawania sama ustala. Jeżeli spółka nie zastosuje się do tej decyzji, 
podlega karze pieniężnej131.

CSA wydaje swoje decyzje z uzasadnieniem, o czym powiadamia zainteresowa
ną spółkę. Decyzje te publikowane są w Journal Officiel de la République Française 
(Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej). Zainteresowana spółka może w terminie 
dwóch miesięcy od powiadomienia złożyć skargę do Rady Państwa o unieważnie
nie decyzji Najwyższej Rady Audiowizualnej. Rada Państwa wydaje swoje orzeczenie 
w ciągu trzech miesięcy132.

CSA odwołuje się do prokuratora Republiki w każdym przypadku naruszenia 
postanowień omawianej ustawy. Odwołania od decyzji Najwyższej Rady Audiowizu
alnej można wnosić do Sądu Apelacyjnego (Court d’appel) w Paryżu. Skarga kasacyj
na, wniesiona od wyroku Sądu Apelacyjnego, podlega wykonaniu w ciągu miesiąca 
od daty powiadomienia o wyroku133.
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Odpowiedzialność regulatora francuskiego określa art. 18 Ustawy o wolności ko
munikacji134. Zgodnie z zapisami tego artykułu CSA sporządza każdego roku raport 
publiczny nie tylko ze swej działalności, lecz także z przestrzegania zapisów ustawy 
oraz z wywiązywania się ze zobowiązań spółek i przedsiębiorstw publicznych obję
tych ustawą135. CSA powołuje bowiem w części zarządy tych spółek, a także prezesa 
France Télévisions i prezesów podległych mu spółek całego sektora publicznego ko
munikacji audiowizualnej136.

IM Ibidem, art. 18.
1,5 Rapport annuel 2010 du CSA, [online:] http://www.csa.fr/Television/Rapport-annuel- 

-2010-du-CSA, 1.01.2012.
116 Chodzi tu głównie o spółkę France Télévisions oraz podległe jej inne krajowe spółki sektora 

publicznego komunikacji audiowizualnej, wymienione w art. 44 cytowanej ustawy (France 2, 
France 3, La Cinquième, Réseau France Outre-mer, nadającej w departamentach i terytoriach 
zamorskich, Radio France, Radio France Internationale, Arte-France, kanały parlamentarne 
Zgromadzenia Narodowego i Senatu), a także o wymieniony w art. 49 Krajowy Instytut Au
diowizualny, będący instytucją publiczną o charakterze przemysłowym i handlowym, którego 
zadaniem jest ochrona i promocja francuskiego dorobku narodowego w dziedzinie audiowi
zualnej. Instytut przechowuje bowiem archiwa audiowizualne krajowych spółek programo
wych i udostępnia je innym nadawcom.

Jest to więc raport bardzo obszerny, obejmujący zakresem roczne sprawozdanie 
z działalności instytucji regulacyjnej oraz spółek publicznej radiofonii i telewizji. Jego 
adresatami są: prezydent Republiki, rząd oraz francuski parlament. W raporcie tym 
Najwyższa Rada Audiowizualna może przedstawić propozycje zmian o charakterze 
ustawodawczym i normatywnym, które jej zdaniem odzwierciedlają zmiany tech
nologiczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne w sektorze audiowizualnym. Może 
również przedstawiać uwagi na temat podziału wpływów z abonamentu oraz rekla
my pomiędzy poszczególne organizacje sektora publicznego. Ponadto, oprócz skła
danego pisemnego raportu, ustawa gwarantuje każdemu członkowi CSA możliwość 
wygłoszenia swoich uwag przed odpowiednią komisją Zgromadzenia Narodowego 
i Senatu.

Ustawa nie wspomina nic o konieczności zatwierdzenia przez parlament przed
kładanego raportu jako efektu debaty parlamentarnej i tym samym udzielenia CSA 
absolutorium z wykonywanych obowiązków ustawowych. Raport Rady nie wymaga 
więc akceptacji żadnego z organów władzy państwowej. Ma on postać dokumentu 
o charakterze informacyjno-doradczym dla władz Republiki Francuskiej w tworzo
nej przez nią strategii polityki audiowizualnej. Zapis art. 18 ustawy stanowi jedynie, 
że rząd, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, przewodniczący Senatu oraz 
właściwe komisje Zgromadzenia Narodowego lub Senatu mogą zwrócić się do Naj
wyższej Rady Audiowizualnej o wydanie opinii lub przeprowadzenie badań w zakre
sie podlegającej jej działalności.
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Francuska Ustawa o wolności komunikacji gwarantuje swobodę komunikacji au
diowizualnej. CSA, będąca niezależnym organem, zapewnia tę swobodę na warun
kach określonych w ustawie137.

1,7 Loi n° 86-1067..., art. 1.
11B Ibidem.
1,9 Por. nowe brzmienie art. 1, wprowadzone przez ustawę Loi n° 2000-719...
H" E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 243-244.

Korzystanie z wolności komunikacji może być ograniczone wyłącznie w niezbęd
nym zakresie, w trosce o poszanowanie godności ludzkiej, wolności czy własności, 
a także podyktowane potrzebą zagwarantowania pluralizmu i wolności wyrażania 
opinii. Dopuszczone w ustawie ograniczenie swobody komunikacji może nastąpić 
też z powodu ochrony porządku publicznego, ze względów obronności i bezpieczeń
stwa państwa oraz w trosce o konieczność rozwoju krajowego sektora produkcji ra
diowej i telewizyjnej.

Najwyższa Rada Audiowizualna zapewnia więc równość traktowania nadawców, 
gwarantuje niezależność i bezstronność sektora publicznego transmisji radiowej i te
lewizyjnej. Promuje też wolność konkurencji i nawiązywanie niedyskryminujących 
stosunków pomiędzy nadawcami i operatorami, dba o jakość i różnorodność progra
mów, rozwój krajowej produkcji audiowizualnej oraz twórczości radiowej i telewizyj
nej. Nadzoruje ponadto ochronę oraz krzewienie języka i kultury francuskiej. Może 
też wysuwać propozycje dotyczące poprawy jakości programów138.

W świetle znowelizowanego zapisu art. 1 Ustawy o wolności komunikacji Naj
wyższa Rada Audiowizualna może też przedstawiać nadawcom oraz operatorom ra
diowym i telewizyjnym zalecenia dotyczące poszanowania zasad określonych w usta
wie. Zalecenia te są publikowane w Journal Officiel de la République Française139.

Główne, ustawowe kompetencje CSA to: „przyznawanie częstotliwości naziem
nej do nadawania programów radiowych i telewizyjnych, udzielanie koncesji prywat
nym naziemnym nadawcom radiowym i telewizyjnym, monitorowanie nadawców 
w zakresie zobowiązań programowych, promocji języka francuskiego i przestrze
gania zasad porządku publicznego, w tym ochrony dóbr osobistych, zakazu propa
gowania nienawiści rasowej, narodowej czy wyznaniowej, nakładanie kar admini
stracyjnych w przypadku niewypełniania obowiązków ustawowych lub warunków 
wykonywania koncesji (kara pieniężna, miesięczne zawieszenie audycji, programu 
czy roczne zawieszenie zezwolenia/koncesji z odebraniem zezwolenia włącznie), po
nadto promowanie dostępności programów dla osób niepełnosprawnych, a także re
prezentujących różnorodność społeczeństwa francuskiego”140.

„Ponadto CSA wybiera na pięć lat czterech członków zarządów radiofonii i te
lewizji publicznej oraz prezesa holdingu France Télévisions. Mianuje też czterech 
członków zarządu Krajowego Instytutu Audiowizualnego (Institut national de l’au
diovisuel, INA), a także trzech członków komisji klasyfikującej dzieła kinematogra
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ficzne (Collège des experts) oraz jednego członka zarządu Krajowej Agencji ds. Czę
stotliwości (Agence nationale des fréquences)”141.

141 P. Stępka, Przegląd modeli..., s. 17.
142 Loi n° 86-1067..., art. 17.
141 P. Stępka, Przegląd modeli..., s. 18.
144 Loi n° 86-1067..., art. 13 i 16.
145 Ibidem, art. 13-2.

Istotną funkcją CSA jest jej funkcja konsultacyjna i opiniodawcza w zakresie 
mediów elektronicznych. Na wniosek rządu, Zgromadzenia Narodowego lub Senatu 
oraz właściwych komisji tych organów Rada może wydawać stosowne opinie. Opi
niuje m.in. projekty aktów normatywnych w dziedzinie audiowizualnej. Zgodnie 
z ustawą przedstawia rządowi zalecenia dotyczące rozwoju konkurencji w zakresie 
emisji programów radiowych i telewizyjnych. Ma też prawo odwołać się do organów 
administracyjnych lub sądowych w celu rozstrzygania w sprawach praktyk ograni
czających konkurencję oraz praktyk monopolistycznych. Organy te mogą konsul
tować się z CS A w tej sprawie. Rada ds. Konkurencji (Autorité de la concurrence) 
zasięga jej opinii w zakresie praktyk utrudniających konkurencję oraz koncentracji 
w sektorze audiowizualnym142.

Dodatkowo CSA sporządza i ogłasza coroczne bilanse nadawców publicznych 
i prywatnych o zasięgu ogólnokrajowym, a także zatwierdza bilanse lokalnych tele
wizji metropolitalnych oraz prywatnych stacji kodowanych i niekodowanych, które 
nadają w departamentach i na terytoriach zamorskich Francji. CSA analizuje wyni
ki ekonomiczne nadawcy związane z emitowanym programem oraz jego obowiąz
ki produkcyjne, stosownie do przyjętych zadań określonych warunkami posiadanej 
koncesji143.

Zakres ustawowych uprawnień francuskiego regulatora obejmuje także ustalanie 
zasad warunków produkcji oraz planowania i rozpowszechniania programów zwią
zanych z kampaniami wyborczymi. Ustawowy obowiązek ich emisji mają nadawcy 
publiczni. CSA gwarantuje też dostęp do anteny mediów publicznych politykom 
poza okresem kampanii wyborczych, zapewniając pluralistyczny charakter myśli 
i opinii w programach radiowych i telewizyjnych, zwłaszcza w przypadku nadawania 
programów informacyjnych i publicystycznych o tematyce politycznej144.

CSA ustala zasady rocznego podziału czasu antenowego przysługującego forma
cjom politycznym posiadającym klub w Senacie lub Zgromadzeniu Narodowym, jak 
również ogólnokrajowym organizacjom związkowym i branżowym. Najwyższa Rada 
Audiowizualna przekazuje ponadto każdego miesiąca przewodniczącym obu izb 
parlamentu oraz przewodniczącym klubów poselskich reprezentowanych w nim wy
kaz czasu występowania na antenie polityków poszczególnych ugrupowań, zwłaszcza 
w serwisach informacyjnych i programach publicystycznych. Dotyczy to szczególnie 
czasu antenowego przeznaczanego na wystąpienia przedstawicieli opozycji145. „Od 
21 lipca 2009 r. obowiązują bowiem nowe regulacje w tej materii: antenowa obecność 
prezydenta, rządu i partii rządzącej, związana z ich bieżącym sprawowaniem władzy, 
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nie jest brana pod uwagę przy naliczaniu przysługującego czasu antenowego opo
zycji; opozycja musi dysponować połową czasu antenowego konsumowanego przez 
grupę rządzącą; zabroniona jest reklama polityczna”146.

116 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 244-245.
Loi n° 2000-719..., art. 15.
Ibidem, art. 20-2.

119 Ibidem, art. 20-3.

Zakres kompetencji Rady obejmuje też ochronę interesów małoletnich. Zgod
nie ze znowelizowanym w 2000 r. zapisem ustawy CSA stoi na straży dobra dzieci 
i młodzieży oraz poszanowania godności ludzkiej w programach radiowych i telewi
zyjnych udostępnianych publicznie. Dba, aby programy, które mogą zagrażać fizycz
nemu, psychicznemu czy moralnemu rozwojowi nieletnich, nie były udostępniane 
publicznie, drogą radiową i telewizyjną, chyba że oglądanie lub słuchanie takich pro
gramów przez nieletnich będzie ograniczone poprzez wybór godziny emisji lub od
powiednie środki techniczne147.

W przypadku publicznego udostępniania drogą telewizyjną programów, które 
mogą zagrażać jakimkolwiek formom rozwoju nieletnich, Rada pilnuje, aby emisji 
takich programów towarzyszyło odpowiednie ostrzeżenie oraz wyświetlanie odpo
wiedniego symbolu przez cały czas trwania takiego programu. W świetle omawia
nego zapisu ustawy Rada czuwa, aby programy radiowe i telewizyjne nie zawierały 
żadnych treści krzewiących nienawiść i przemoc na tle seksualnym, kulturowym, re
ligijnym czy narodowym.

Najwyższa Rada Audiowizualna stoi też na straży przestrzegania przez nadawców 
zasad transmisji wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym. Zgodnie z ustawą 
wydarzenia o istotnym znaczeniu nie mogą być transmitowane wyłącznie w sposób, 
który uniemożliwia większości społeczeństwa śledzenie tych wydarzeń nadawanych 
bezpośrednio lub niebezpośrednio w programie telewizyjnym lub radiowym. Ich li
sta jest ustalana w odrębnym rozporządzeniu.

Programy telewizyjne nie mogą korzystać z praw wyłączności, które nabyły po 23 
sierpnia 1997 r., w sposób uniemożliwiający większości społeczeństwa innego pań
stwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej lub państwa będącego sygnatariuszem 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym śledzenie w transmisjach ra
diowych i telewizyjnych istotnych wydarzeń148.

Ponadto CSA czuwa nad tym, aby nadawcy programów rozpowszechniających 
wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym wywiązywali się z ustawowego 
obowiązku emitowania przed retransmisjami, podczas nich oraz po nich krótkich 
programów na temat walki z narkomanią oraz ochroną zdrowia sportowców. Przepi
sy te muszą być wykonywane przez nadawców bezpłatnie. Warunki stosowania tego 
artykułu określa rozporządzenie podpisane wspólnie przez ministra komunikacji, 
ministra ds. młodzieży i sportu oraz ministra zdrowia149.

Najwyższa Rada Audiowizualna opiniuje wszystkie projekty mające na celu 
wprowadzenie obowiązujących norm w zakresie sprzętu i technik rozpowszechnia- 
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nia i rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych drogą kablową. Zgodnie 
z ustawą wszelkie parametry techniczne sygnałów emitowanych w celu nadawania 
programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem linii teletransmisyjnej na
ziemnej lub drogą satelitarną powinny być zgodne z parametrami technicznymi okreś
lonymi w drodze zarządzenia międzyresortowego, wydanego po zasięgnięciu opinii 
CSA. W przypadku sygnałów cyfrowych parametry techniczne są ujednolicone150.

150 Ibidem, art. 12.
151 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 245.
152 The Office Of Communications Annual Report and Accounts for the Period 1 April 2010 to 31 March 

2011, s. 5-10, [online:] http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=l&cad 
=rja&ved=0CDMQFj AA&url=http%3 A%2F%2Fwww.ofcom.org.uk%2Ffiles%2F2011 %2F07 
%2Fannrepl01 l.pdf&ei=cyB5UZrnDOmN4ATtoIHoCQ&usg=AFQjCNENc7qSIVjGGVzEp 
kOLi 1 HRwAQZug&sig2=9pVRJgIZIaCvL88Hp3 tIeA&bvm=bv.45645796,d.bGE, 1.01.2012.

151 P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 19; por. E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas- 
Koziarkiewicz, op. cit., s. 515-517; J.W. Adamowski, Czwarty stan. Media masowe w pej

zażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006, s. 322-329.
IM The Office of Communication Annual Report...

Francuska instytucja regulacyjna sporządza ponadto analizy rynku mediów au
diowizualnych. „W tym celu dysponuje własnym instytutem badań marketingowych 
i opinii - L’institut de sondage CSA - należącym do Bolloré Group, zatrudniającym 
400 specjalistów i osiągającym roczne obrony w wysokości 35 min euro”151.

5.2. Urząd Komunikacji (Office of Communications, OFCOM)

W brytyjskim systemie medialnym instytucją regulacyjną tzw. konwergentną, 
czyli obejmującą zakresem swego działania zarówno media elektroniczne, jak i ob
szar telekomunikacji i komunikacji bezprzewodowej, jest Office of Communications 
(OFCOM), będący głównym podmiotem polityki medialnej w Wielkiej Brytanii152. 
„Został początkowo powołany na mocy Ustawy o Biurze ds. Komunikowania (The 
Office of Communications Act) z 2002 r„ a następnie jego kompetencje oraz osta
teczny kształt określiła Ustawa o komunikowaniu (Communications Act) z 2003 r. 
Oficjalnie OFCOM rozpoczął działalność 29 grudnia 2003 r., zastępując dotychcza
sowe, działające niezależnie od siebie instytucje regulacyjne [...]: Broadcasting Stan
dards Commission, Independent Télévision Commission, Oftel, Radio Authority 
oraz Radiocommunications Agency”153.

Dewizą OFCOM-u jest podejmowanie działań w interesie publicznym w sytu
acji, kiedy rynek nie jest w stanie zagwarantować realizacji tych celów. Brytyjski re
gulator ma bardzo złożoną strukturę. Ciało kierownicze przypomina organizacyjnie 
bardziej spółkę prawa handlowego niż instytucję z jej głównymi organami, radą nad
zorczą i zarządem. Mamy więc tu do czynienia ze strukturą wzorowaną na podmio
tach komercyjnych154.

Radę Nadzorczą, czyli OFCOM Board, tworzy dziewięć osób. To ciało kolegial
ne jest odpowiedzialne za opracowywanie strategii działalności brytyjskiej instytucji 
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regulacyjnej. Jak podaje Paweł Stępka, „sześciu spośród nich jest wybieranych przez 
sekretarza stanu ds. handlu i przemysłu oraz sekretarza stanu ds. kultury, mediów 
i sportu. Spośród tych sześciu członków wybierany jest przewodniczący OFCOM 
Board na pięcioletnią kadencję. Kolejnych dwóch członków do rady nadzorczej 
brytyjskiego regulatora jest wybieranych przez sześciu członków spośród zarządu 
OFCOM (tzw. OFCOM Executive) jako członków wykonawczych rady nadzorczej 
(tzw. Executive Members). W skład rady nadzorczej OFCOM wchodzi też dyrektor 
wykonawczy, którego powołuje przewodniczący rady nadzorczej wraz z niezależ
nym arbitrem (tzw. Independent Assessor) z niezależnego od rządu Biura Komisarza 
ds. Mianowań Publicznych (Office for Public Appointments), którego zadaniem jest 
monitoring oraz wspomaganie właściwych ministrów w procedurze powoływania 
funkcjonariuszy publicznych”155.

155 Biuro Komisarza ds. Mianowań Publicznych zostało utworzone w 1995 r. jako rezultat prac 
niezależnego Komitetu ds. Standardów w Życiu Publicznym (tzw. komitetu Nolana). Głów
nym zadaniem tego niezależnego od rządu ośrodka jest monitorowanie procesu powoływania 
przez przedstawicieli rządu funkcjonariuszy publicznych oraz dokładanie starań, aby proces 
ten odbywał się w oparciu o wiedzę merytoryczną, jak również aby selekcja kandydatów mia
ła charakter otwartej konkurencji. Opracowany przez Biuro Komisarza Kodeks postępowa
nia odnosi się do ok. 1100 krajowych i regionalnych urzędów lub organizacji publicznych; 
P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 19.

156 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 516.
157 http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-run/executive-committee-exco/, 1.01.2012.
158 http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-run/ofcom-board-2/, 1.01.2012.
159 P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 19.

Niezależność tego organu ma zapewnić tryb powoływania jego członków. „Ka
dencja rady nadzorczej wynosi od trzech do pięciu lat, a jej członkowie nie powinni 
angażować się w działalność polityczną, a więc zasiadać w Izbie Gmin, parlamentach 
lokalnych czy w Parlamencie Europejskim lub kandydować do tych gremiów”156. Dzia
łalnością regulatora kieruje Zarząd (OFCOM Executive Committee) składający się 
z 11 członków157. Jest on odpowiedzialny przed Radą Nadzorczą - OFCOM Board158. 
Zarząd odpowiada za sprawy organizacyjne, administracyjne i finansowe regulatora.

Ciałami pomocniczymi zarządu są: Policy Executive, Operations Board oraz Se
nior Management Group. „Policy Executive jest odpowiedzialne za opracowywanie 
szczegółowych strategii działania regulatora w zakresie rozwoju rynku, konkuren
cji oraz kontroli przestrzegania przez nadawców standardów programowych. Ope
rations Board koordynuje wykonywanie zadań spoczywających na OFCOM, a więc 
zajmuje się m.in. koncesjonowaniem, finansami, strategią informacyjną. Senior 
Management Group zrzesza zaś wszystkich urzędników wyższego szczebla (łącznie 
z przedstawicielami zarządu), który odgrywają wiodącą rolę w procesie podejmowa
nia przez OFCOM kluczowych decyzji”159.

W strukturze OFCOM istotną rolę odgrywają też ciała i komitety doradcze. Naj
ważniejszym z nich jest trzynastoosobowa Rada ds. Treści (The OFCOM Content 
Board). Jej zadaniem jest monitorowanie programów nadawców. Zakres regulacji 
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OFCOM Content Board obejmuje trzy główne obszary: ocena treści szkodliwych, 
np. dla małoletnich, ocena respektowania przez nadawców obowiązków w zakresie 
przestrzegania proporcji kwot produkcji niezależnej czy europejskiej oraz obowiąz
ków programowych nałożonych na nadawców publicznych.

Z pozostałych komitetów i innych ciał doradczych wymienić można np. Com- 
munity Radio Fund Panel160 czy Election Committee161.

160 http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-run/committees/community-radio-fund-pa- 
nel/, 1.01.2012.

161 http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-run/committees/election-committee/, 1.01.2012.
162 P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 23.
163 Ibidem, s. 24.
IM Ibidem.
165 http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-run/ofcom-board-2/members/register-of-dis- 

closable-interests/, 1.01.2012.
166 P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 26.
167 Por. Communications Act 2003, c. 21, p. 1, s. 3.

Według analizy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „to, co wydaje się charakte
rystyczne dla regulatora brytyjskiego, to tzw. horyzontalna struktura, pozwalająca na 
angażowanie w proces decyzyjny większej liczby personelu administracyjnego oraz 
podmiotów zewnętrznych względem OFCOM. Oznacza to odejście od tradycyjnej, 
hierarchicznej budowy struktury regulatora, co w konsekwencji przenosi się na też 
na sam model regulacji”162.

W omawianym opracowaniu czytamy m.in., że „OFCOM w swych działaniach 
powinien brać pod uwagę zdanie rządu, co wcale nie oznacza, że wydawane przez 
niego decyzje mają być zgodne z oczekiwaniami właściwych ministrów”163.

Oprócz niezależności względem świata polityki członków brytyjskiego regulatora 
powinno cechować nieuleganie presji rynku. Wypracowany w tym celu mechanizm 
wymaga od członków Rady Nadzorczej ujawnienia wszystkich udziałów w firmach 
będących przedmiotem regulacji OFCOM-u164. Tak zwany Rejestr Interesów (Regi
ster of Disclosable Interests) każdego z członków Rady Nadzorczej jest dostępny pu
blicznie na oficjalnej stronie internetowej organizacji165.

W Wielkiej Brytanii Office of Communications jest zobowiązany mocą Com
munications Act z 2003 r. do przekazywania i prezentowania parlamentowi rocznego 
raportu ze swej działalności za pośrednictwem sekretarzy stanu. Są to sekretarz stanu 
ds. handlu i przemysłu oraz sekretarz stanu ds. kultury, mediów i sportu. Wynika 
to z faktu, że OFCOM podlega dwóm komisjom parlamentarnym, gdyż zakres jego 
kompetencji obejmuje regulacje zarówno w kwestii treści emitowanych programów, 
jak i rozwoju infrastruktury nadawczej166.

Zgodnie z zapisami brytyjskiej ustawy medialnej Office of Communications, 
jako tzw. regulator konwergentny, jest odpowiedzialny za regulowanie szeroko poję
tej branży komunikacji elektronicznej, obejmującej media elektroniczne, telekomu
nikację oraz bezprzewodowe usługi komunikacyjne167.
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W świetle omawianej analizy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „OFCOM 
posiada wiele kompetencji charakterystycznych dla tradycyjnego regulatora, jak 
np.: koncesjonowanie nadawców, monitoring zawartości programów, rozpatrywanie 
skarg itp. Przydziela też częstotliwości, nadzoruje działalność operatorów telekomu
nikacyjnych, zajmuje się ochroną konkurencji na rynku mediów elektronicznych, 
nadzoruje też nadawcę publicznego BBC, który do tej pory nie podlegał kontroli żad
nego z regulatorów”168. Kontrola ta od lat była w wyłącznej gestii Rady Gubernatorów 
BBC oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Mediów i Sportu.

168 P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 21-22.
169 E. Stasiak-Jazukiewicz.M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 512-513.

Marta Jas-Koziarkiewicz wskazuje ponadto na szereg innych kompetencji 
OFCOM-u, służących realizacji głównych celów polityki medialnej Wielkiej Brytanii, 
takich jak: „zagwarantowanie wolności słowa i prawa do informacji oraz podejmowa
nie działań na rzecz ochrony pluralizmu w mediach elektronicznych, gwarantujące
go uczestnictwo mediów w debacie publicznej, ochronę konsumentów oraz ochronę 
godności człowieka, zwalczanie szkodliwych treści w mediach, ochronę małoletnich 
odbiorców przekazów medialnych, promocję kultury narodowej, wspieranie eu
ropejskiej i narodowej produkcji filmowej oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych 
technologii informatycznych jako czynnika rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

Autorka wskazuje na środki realizacji tych celów, takie jak: „dbałość o różnorod
ność form własności, brak prawnych ograniczeń dla jakiejkolwiek z nich, podejmowa
nie działań na rzecz poprawy konkurencyjności, przejrzysta polityka koncesyjna, wska
zanie podmiotów realizujących usługę publiczną, zobowiązanie do realizacji zadań 
publicznych także nadawców komercyjnych, ograniczenia wolności słowa chroniące 
dobra osobiste, w tym prawo do sprostowań, ograniczenia czasowe emisji programów 
zawierających sceny przemocy (po 21.00), określenie w umowach licencyjnych dla po
szczególnych stacji w ramach BBC kwot audycji przeznaczonych dla dzieci i młodzie
ży, zobowiązanie telewizji pełniących usługę publiczną do promocji kultury narodo
wej, kultur lokalnych, dziedzictwa historycznego i kultury europejskiej, zobowiązanie 
OFCOM do przeciwdziałania procesom tzw. wykluczenia cyfrowego”169.

Zadaniem OFCOM-u, jako instytucji regulacyjnej, ma być więc: „zapewnienie 
dostępu do szerokiej gamy usług komunikacji elektronicznej, w tym szerokiej gamy 
programów radiowych i telewizyjnych, dbanie o wysoki poziom technologiczny ofe
rowanych usług, określenie programu przechodzenia na nadawanie cyfrowe, doko
nywanie okresowych analiz rynku mediów i komunikacji oraz przepisów odnoszą
cych się do struktury własności, przeprowadzanie testu interesu publicznego przy 
połączeniach i fuzjach przedsiębiorstw medialnych wraz z analizą na wniosek Sekre
tarza Stanu wpływu na rynek tego typu przejęć. Ponadto OFCOM kontroluje zgod
ność działalności nadawców z warunkami wskazanymi w licencji oraz przygotowuje 
akty wykonawcze w zakresie ustaw regulujących sektor mediów i łączności elektro
nicznej. Od 2011 r. OFCOM zajmuje się też regulacją rynku usług pocztowych. Jego 
działalność finansowana jest z opłat licencyjnych i administracyjnych, pochodzących
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od nadawców, operatorów telekomunikacyjnych oraz dotacji z Ministerstwa Biznesu, 
Innowacji i Umiejętności”170.

1711 Ibidem, s. 516-517.
171 P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne..., s. 21-22.
172 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 509-510.
171 Ibidem, s. 511.

W opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „prawdziwą zmianą jakościową 
w przypadku funkcjonowania OFCOM są nowe zasady regulowania rynku, oparte na 
minimalnej ingerencji regulatora, tzw. light touch, działającego wówczas, gdy jest to 
niezbędne”171.

Całkowicie nowym rozwiązaniem jest przeprowadzanie przez Office of Commu
nications publicznych konsultacji w sprawie określania modelu przyszłych sposobów 
regulacji mediów elektronicznych oraz opracowywania kodeksów postępowania dla 
nadawców i operatorów będących podmiotami regulacji. W 2010 r. został wydany 
Kodeks nadawania OFCOM-u (The Ofcom Broadcasting Code), określający ogólne 
wymogi stawiane programom telewizyjnym i radiowym, w tym m.in. „zobowiązujący 
nadawców do szczególnej ochrony małoletnich, zakazujący gloryfikowania przemo
cy, zobowiązujący do bezstronności i obiektywizmu w programach informacyjnych, 
prezentacji zróżnicowanych poglądów, zamieszczania sprostowań informacji niepraw
dziwych, zapewnienia równych szans głównym ugrupowaniom politycznym i kandy
datom w czasie wyborów i referendów, gwarantujący prawo do ochrony prywatności, 
zobowiązujący nadawców do uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku lub wypo
wiedzi danej osoby”172.

Ponadto w 2008 r. został wydany Kodeks emisji reklam OFCOM (Code on the 
Scheduling of Télévision Advertising), regulujący zasady emisji reklam w stacjach te
lewizyjnych działających na podstawie licencji przyznanej przez OFCOM nadawcom 
innym niż BBC. Kodeks ten, zmieniony w 2009 r., określa m.in. „czas emisji rekla
my (12 minut w ciągu godziny, a w kanałach realizujących zadania misyjne 7 minut 
w ciągu godziny), precyzuje zasady emisji reklam w trakcie programów (przerwa na 
reklamę nie może trwać dłużej niż 3 minuty 30 sekund z wyjątkiem relacji sportowych) 
oraz w filmach (raz na 30 minut) i programach dla dzieci (zakaz emisji w programach 
krótszych niż 30 minut, w dłuższych raz na 30 minut). Kodeks emisji reklam OFCOM 
zakazuje ponadto kryptoreklamy, wykorzystywania technik podprogowych oraz emisji 
reklam w programach religijnych”173.

Działalność OFCOM-u sprowadza się zatem głównie do działań polegających na 
wypracowywaniu standardów dobrego postępowania, które jako wzorce mają służyć 
samoregulacji nadawców. Zadaniem OFCOM-u jest więc nie tylko kontrola sektora 
medialnego, lecz także troska o jego kondycję. Dotyczy to zwłaszcza odbiorców me
diów, w których interesie regulator zapobiega i przeciwdziała praktykom monopoli
stycznym, określa standardy programowe i czuwa nad różnorodnością oferty, ale też 
nadawców, organizacja ta chroni ich bowiem przed nieuczciwą konkurencją. Może też, 
zgodnie z ustawą, nakładać sankcje finansowe na nadawców, z odebraniem koncesji 
włącznie.
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Rozdział III
Polityka Włoch na rzecz ochrony

PLURALIZMU W MEDIACH

Studium włoskiej polityki medialnej, analizowanej w kontekście transformacji 
włoskiego systemu politycznego, stało się dla autora niezwykle interesującym po
lem analizy badawczej, zważywszy na fakt, że w literaturze przedmiotu do końca lat 
80. ubiegłego wieku system polityczny Włoch, mimo swej specyfiki wyróżniającej go 
spośród systemów politycznych tzw. starych demokracji, nie cieszył się zbyt wielkim 
zainteresowaniem politologów.

Zdaniem Zbigniewa Machelskiego „radykalna zmiana tego stanu rzeczy nastą
piła z początkiem lat 90. Głównym przedmiotem zainteresowania stały się reformy 
instytucjonalne, realizowane z całą złożonością ideologicznej namiętności i bezkom- 
promisowości, ale prowadzące często do krachu wielu obiecujących przedsięwzięć 
również z tego względu, że społeczeństwo miało wysoce zmienny stosunek do dzia
łań klasy politycznej przeprowadzanych odgórnie”1.

Z. Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010, s. 9.
Ibidem.

Machelski podkreśla, że „po pierwszym okresie badań teoretycznych nad za
gadnieniami tranzycji systemowej uwaga politologów po 2000 r. została zwrócona 
na kwestie szczegółowe związane z transformacją partii politycznych i systemu par
tyjnego, zmiennością zachowań wyborczych, strukturą instytucjonalną władzy pu
blicznej, systemem konstytucyjnym, wymiarem sprawiedliwości, zmianami kultury 
politycznej, systemem władzy lokalnej i federalizmem oraz wpływem instytucji euro
pejskich na decyzje wewnątrzsystemowe”2.

Maria Magoska wskazuje z kolei na szczególne upartyjnienie Włoch określane 
mianem partitocrazia. Jego konsekwencją jest to, „że Włosi, wśród obywateli innych 
państw Unii Europejskiej, należą do najbardziej sceptycznych i nieufnych nie tylko 
wobec poczynań polityków, kolejnych rządów, ale także wobec prawa czy wymiaru
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sprawiedliwości. Włoskie przysłowie mówi, że »zaufanie jest dobre, a brak zaufania 
jest jeszcze lepszy« (fidarsi é bene, non fidarsi é tneglio)”}.

Brak zaufania do państwa stworzył więc polityczny grunt pod utrwalenie pozycji 
włoskiej mafii. W opinii Machelskiego „chroniczna słabość państwa jako wspólnoty 
i niemożność wyegzekwowania lojalności przyczyniły się do wzmocnienia ogrom
nej izolacji poszczególnych osób (scioltezza), które nie czuły się moralnie zobowią
zane wobec kogokolwiek poza rodziną, stając się gruntem dla zbudowania systemu 
klienteli i korupcji. Sytuacja braku wiarygodnego egzekwowania prawa i umów przez 
państwo oraz stara kultura nieufności były koniecznymi warunkami pojawienia się 
mafii”4.1 dalej: „genetycznym podłożem pojawienia się mafii była chęć niesienia po
mocy. Mafiosi (cosa nostra na Sycylii, camorra w Kampanii, piccioteria, a następnie 
‘ndrangheta w Kalabrii oraz sacra corona unita w Apulii) zajmowali się wytwarza
niem i sprzedawaniem szczególnego towaru, jakim było zaufanie. Mafia była zainte
resowana zwiększeniem zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, wzbudzając nieuf
ność do panującego systemu”5. Cel ten udało się skutecznie osiągnąć w myśl zasady, 
określonej przez Gaetana Badalamentiego, jednego z umiarkowanych liderów mafii, 
że z państwem nie należy walczyć, lecz żyć w symbiozie, tworząc tzw. system kontro
lowanego nieporządku (disordine controllato)6.

M. Magoska, Polityka i media we Włoszech w kontekście europejskim, [w:] Państwa Europy 
Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, red. T. Sasińska-Klas, 
W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2002, s. 198; zob. też: Z. Machelski, op. 
cit., s. 104-132; idem, Mechanizm funkcjonowania systemu partyjnego Republiki Włoskiej, Ka
towice 1993; idem, Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wielka Brytania, Niemcy, 
Włochy, Warszawa 2001; M. Bankowicz, System partyjny Republiki Włoskiej, [w:] Współ
czesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, red. M. Grzybowski, A. Zięba, 
Kraków 1996.
Z. Machelski, System polityczny Włoch, s. 188; zob. też: idem, Mafia i państwo włoskie, 
„Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, nr 9; E. Ciconte, Storia della criminalita organiz- 
zata, [w:] Mafie d’Italia nel nuovo millennio. Analisi eproposte, t. 1, Roma 2005, s. 13.
Z. Machelski, System polityczny..., s. 187.
Por. R. Scarpinato, Mafia epotere, [w:] Mafie d’Italia..., s. 167.

Włoska polityka medialna była więc tworzona w warunkach określonej specy
fiki systemu politycznego Włoch, charakteryzującego się nieufnością obywateli do 
propozycji kolejnych rozwiązań legislacyjnych, przedkładanych przez instytucje 
państwa, które cechowała prowizoryczność i tymczasowość oraz doraźny interes po
lityczny. Momentem zwrotnym tego złożonego procesu był bez wątpienia kryzys poli
tyczny lat 90. ubiegłego stulecia i upadek I Republiki. Obecny kształt włoskiej polityki 
medialnej nabrał jednakże szczególnego wymiaru w warunkach konfliktu interesów, 
spotęgowanego tworzeniem rozwiązań legislacyjnych przez rząd byłego premiera Si
lvia Berlusconiego w celu osłabienia konkurencji i utrwalenia rynkowej pozycji me
dialnego imperium magnata.

W opinii autora, faktyczna jakość włoskiego pluralizmu, zarówno tego politycz
nego, jak i medialnego, pozostawiała więc wiele do życzenia. Tym bardziej że formal
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nie jego ochrona była jednym z priorytetów włoskiej polityki jako państwa będącego 
członkiem Unii Europejskiej. Tymczasem polityczna dyspozycyjność włoskich me
diów stanowiła poważne zagrożenie dla demokracji. Do wypracowania w tym wzglę
dzie kompromisu brakowało po prostu woli politycznej. Proces komunikowania po
litycznego we Włoszech stał się bowiem wyłączną domeną jednej grupy interesów. 
Co więcej, działania rządu Berlusconiego na rzecz utrwalenia status quo były wręcz 
sprzeczne z podstawowymi założeniami polityki medialnej Unii Europejskiej.

Ewa Stasiak-Jazukiewicz przytacza słowa Kevina Williamsa, według którego „po
litykę medialną UE cechuje deregulacja rynku medialnego i liberalizacja procesu 
komunikowania masowego oraz rozdźwięk między celami gospodarczymi a społecz
nymi, przejawiający się m.in. parytetem zachowania pluralizmu mediów nad me
chanizmami wolnorynkowymi, ale niechętnym stosunkiem do mediów publicznych, 
wynikającym z prymatu zasady konkurencyjności nad zakłócającym mechanizmy 
wolnorynkowe finansowaniem tych mediów za pomocą abonamentu”7.

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Europejskiej, 
Warszawa 2011, s. 42; por. K. Williams, Media w Europie, tłum. A. Piwnicka, Warszawa 
2008, s. 164-168.
E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 54.

Zdaniem Stasiak-Jazukiewicz „polityka na rzecz ochrony pluralizmu w me
diach najczęściej stanowi kombinację instrumentów odnoszących się do zarówno 
do pluralizmu zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Jednym z instrumentów polityki 
medialnej dążącej do zapewnienia pluralizmu strukturalnego jest ograniczanie pro
cesu koncentracji, tworzenie czytelnych zasad rejestracji działalności wydawniczej 
i odpowiednia polityka koncesyjna. Zapewnienie pluralizmu wewnętrznego wyma
ga tworzenia warunków funkcjonowania mediów o zróżnicowanej formie własności 
(zwłaszcza ogólnospołecznych czy społecznych i środowiskowych) i o wielorakim 
zasięgu oddziaływania (głównie lokalnych)”8.

W opinii autora włoski model pluralizmu mediów jest tego zupełnym zaprzecze
niem. Stanowi bowiem przykład podporządkowania całej sfery publicznej interesom 
ekonomicznym medialnego magnata. Co więcej, media publiczne nie miały bynaj
mniej służyć politycznej debacie, ale dodatkowo wzmacniać pozycję Berlusconiego 
jako szefa rządu. Praktyka działania politycznego na rzecz ochrony pluralizmu we 
Włoszech była więc fikcją, choć podejmowano różne polityczne inicjatywy mające 
zapobiec zawłaszczaniu włoskiego eteru.

Bezprecedensowa w skali europejskiej koncentracja władzy politycznej i ekono
micznej w rękach Berlusconiego skłoniła np. ówczesnego prezydenta Włoch Carla 
Azeglio Ciampiego do wystosowania apelu do włoskich parlamentarzystów w 2002 r. 
w celu podjęcia pilnych działań legislacyjnych, które miałyby zapobiec dalszemu 
niekontrolowanemu procesowi podporządkowywania sobie włoskiego eteru przez 
medialnego magnata. Nowa ustawa miała m.in. zagwarantować opozycji i mniej
szościom ochronę ich podstawowych praw oraz nie dopuścić do osiągania pozycji 
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dominującej przez jeden podmiot. Niestety, podjęta wówczas przez parlament próba 
prawnego ograniczenia koncentracji własności mediów się nie powiodła.

1. Podstawy prawne włoskiej polityki medialnej

Podstawy prawne określające współczesny kierunek włoskiej polityki medialnej 
z formalnego punktu widzenia nie tylko chronią medialny pluralizm, ale też gwaran
tują obywatelom Republiki Włoskiej szereg innych praw i wolności, typowych dla 
systemu demokracji parlamentarnej. Są to:
— Konstytucja Włoch z 1947 r.9, która zawiera m.in. gwarancje wolności mediów, 

zapewnia obywatelom prawo do wyrażania poglądów, zakazuje cenzury prasy, 
a także „przewiduje możliwość wprowadzania regulacji zobowiązujących do 
ujawniania informacji na temat źródeł finansowania działalności wydawniczej 
(art. 21). Choć zapis ten dotyczy prasy, Sąd Konstytucyjny uznał, że stosować go 
należy także do innych mediów”10.

— Ustawa nr 663 o ochronie praw autorskich i innych praw związanych z ich wy
konywaniem z 1941 r.11 chroni twórczość intelektualną bez względu na sposób 
i formę wypowiedzi.

— Ustawa nr 47 Prawo prasowe z 1948 r.12 nakłada obowiązek rejestracji gazet i cza
sopism, gwarantuje prawo do sprostowań, reguluje zasady dotyczące zachowania 
tajemnicy zawodowej, kwestie etyki dziennikarskiej i odpowiedzialności karnej 
dziennikarzy13.

9 Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, n. 298, 27.12.1947.
111 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas- Koziarkiewicz, op. cit., s. 523-524.
11 Protezione del diritto dautore e di altri diritti connessi al suo esercizio, Gazzetta Ufficiale, 

n. 166, 16.07.1941.
12 Legge 8 febbraio 1948, n. 47: Disposizioni sulla Stampa, Gazzetta Ufficiale, n. 43, 20.02.1948. 

La nuova Legge sulla stampa del 26 ottobre 2004, Proposta di modifica n. 1.15 al DDL n. 3491, 
[online:] http://legl6.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc8deg=16&id=0 
0680197&idoggetto=00709641 &parse=si8rtoc=no, 15.12.2012.

11 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, cz. 1, Kraków 1997, s. 137.
1,1 Legge 3 febbraio 1963, n. 69: Ordinamento della professione di giornalista, Gazzetta Ufficiale, 

n. 49, 20.02.1963.
15 Legge 14 aprile 1975, n. 103: Nuove norme in materia di diffusione radiofónica e televisiva, 

Gazzetta Ufficiale, n. 102, 17.04.1975.

—- Ustawa nr 69 o zawodzie dziennikarskim z 1963 r.14 gwarantuje dziennikarzom 
prawo do informacji i krytyki, określa tryb dostępu do zawodu dziennikarza 
i prawo do jego wykonywania. We Włoszech zawód ten jest bowiem wysoce 
zinstytucjonalizowany.

— Ustawa nr 103 z 1975 r. regulująca działalność nadawców radiowych i telewizyj
nych15. Prawo to przyznawało kontrolę nad RAI włoskiemu parlamentowi, sank
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cjonowało monopol państwa w eterze na nadawanie naziemne jedynie w skali 
ogólnokrajowej, a jednocześnie potwierdzało koniec jego wyłączności na nada
wanie naziemne na poziomie lokalnym.
Ustawa nr 416 dotycząca działalności wydawniczej z 1981 r.16 powoływała in
stytucję Gwaranta ds. Wydawnictw (II Garante), wyposażając go w kompetencje 
kontroli działalności sektora prasowego, a od 1990 r. także radiowego i telewizyj
nego. „Ustawa z 1981 r. wprowadziła zasadę jawności właścicieli, zobowiązując 
wydawnictwa do ujawniania udziałowców oraz przedstawiania wyników finan
sowych przedsiębiorstwa”17. Mocą jej zapisów utworzono Krajowy Rejestr Prasy. 
Ustawa wprowadziła zapisy antykoncentracyjne, zakazując kontroli przez jeden 
koncern powyżej 20 procent ogólnokrajowego rynku dzienników18.

16 Legge 5 agosto 1981, n. 416: Disciplina delle imprese editrici e prowidenze per leditoria, Gaz- 
zetta Ufficiale, n. 215, 6.07.1981.

17 R. Bartoszcze, op. cit., s. 137.
Działania podejmowane przez gwaranta były jednak mało efektywne. „Gwarant uznał, że 
koncern Fiata stworzył trust, dzięki któremu jego udziały w rynku dzienników wyniosły 23 
proc., a więc przekroczyły dopuszczalny ustawowy limit. Fiat (Fabbrica Italiana degli Auto
mobili di Torino) posiadał bowiem 7% udziałów w dziennikach »La Stampa« i »Stampa Sera« 
oraz 16 proc, udziałów w wydawnictwie Rizzoli, wydawcy »Corriere délia Sera« i »Corrie- 
re dello Sport«. Sąd jednak nie uznał tego przedsięwzięcia za trust kapitałowy”. Ibidem, zob. 
też: G. Mazzoleni, Italy, [w:] The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook, ed. 
B.S. Ostergaard, London 1992, s. 125, 127-128.

19 Legge n. 67 rinnovo délia legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici 
e prowidenze per leditoria, Gazzetta Ufficiale, n. 56, 9.03.1987.

211 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 526.
21 Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, Gazzetta Ufficiale, n. 192, 18.07.1990.
22 E. Stasiak-Jazukiewicz,M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 526.
21 Legge 6 agosto 1990, n. 223: Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, Gazzetta 

Ufficiale, n. 185, 9.08.1990.

Ustawa nr 67 z 1987 r. o zmianie ustawy nr 416 z 5 sierpnia 1981 r. o działalności 
wydawniczej i przepisów dotyczących publikacji19 „miała za zadanie zapewnić 
obywatelom dostęp do informacji oraz konkurencję na rynku mediów. Potwier
dza zakaz sprawowania kontroli przez jedno wydawnictwo nad dziennikami 
ogólnokrajowymi, których łączny nakład przekracza 20% nakładu dzienników 
ogólnokrajowych, a ponadto przewiduje unieważnienie fuzji czy zmian struktury 
własności firm medialnych, jeśli mogłoby to doprowadzić do uzyskania przez 
dany podmiot pozycji dominującej”20.
Ustawa o nowych zasadach postępowania administracyjnego i dostępu do doku
mentów administracyjnych z 1990 r.21 „gwarantuje obywatelom prawo dostępu 
do informacji publicznej oraz określa tryb ich udzielania, a także możliwość od
mowy informacji objętych tajemnicą państwową”22.
Ustawa nr 223 z 1990 r. o działalności publicznych i prywatnych nadawców ra
diowych i telewizyjnych23 znosi monopol RAI w eterze na szczeblu krajowym, 
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legalizuje dotychczasową działalność nadawców prywatnych, „zobowiązuje do 
uzyskania koncesji na nadawanie radiowe i telewizyjne. Określa m.in. warunki 
programowe dla nadawców ogólnokrajowych w zakresie emisji audycji informa
cyjnych (minimum 12 h programu dziennie i 90 h tygodniowo), lokalnych (8 h 
programów informacyjnych dziennie i 64 h tygodniowo) oraz środowiskowych, 
tworzonych przez stowarzyszenia czy fundacje. Ustawa zawierała także zapisy 
ograniczające koncentrację, jednakże zostały one uchylone w 2005 r.”24.

24 E. Stasiak-Jazukiewicz.M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 527.
25 Legge 14 novembre 1995, n. 481: Normę per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pub- 

blica utilita. Istituzione delle Autorita di regolazione dei servizi di pubblica utilita, Gazzetta 
Ufficiale, n. 270, 18.11.1995.

26 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 527.
27 Legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dellAutorita per le garanzie nelle comunicazio

ni e normę sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, Gazzetta Ufficiale, n. 177, 
31.07.1997 (legge Maccanico).

28 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 527-528.
29 Legge 22 febbraio 2000, n. 28: Disposizioni per la parita di accesso ai mezzi di informazione 

durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione, par condicio legge, Gaz
zetta Ufficiale, n. 43, 22.02.2000.
E. Stasiak- Jazukiewicz, M. Jas - Koziarkiewicz, op. cit., s. 528.

31 Decreto legislative 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche, Gazzetta 
Ufficiale, n. 214, 15.11.2003.

Ustawa nr 481 z 1995 r. o zasadach konkurencji i regulacji usług użyteczności 
publicznej25, ustanawiająca organy regulacyjne mediów. „Ustawa ma chronić 
konkurencję, wskazuje instytucje nadzorujące podmioty świadczące usługi pu
bliczne, gwarantuje niezależność organów regulacyjnych oraz określa tryb ich 
powoływania”26.
Ustawa nr 249 z 1997 r. ustanawiająca Urząd Komunikacji i przepisy w zakresie 
komunikacji i transmisji27. „Powołuje instytucję regulacyjną AGCOM (Autorita 
per le garanzie nelle comunicazioni), określa tryb jej powoływania i zakres kom
petencji, przyznając jej prawo do udzielania koncesji nadawcom. Ustawa określa 
wymogi ogólne w zakresie przydziału częstotliwości oraz cyfryzacji”28.
Ustawa nr 28 z 2000 r. gwarantująca równe warunki dostępu do mediów w trakcie 
kampanii wyborczych i referendów oraz informacji politycznych29. „Zobowiązuje 
nadawców do zachowania bezstronności i równego traktowania podmiotów po
litycznych, nakłada szczególne obowiązki w tym zakresie na nadawców publicz
nych, zobowiązuje nadawców do zapewnienia podmiotom politycznym równego 
dostępu zarówno do programów komunikacji politycznej (zawierających opinie 
i oceny, w tym debaty), jak i programów informacyjnych. Określa zasady emisji 
reklamy politycznej”30.
Dekret legislacyjny nr 259 z 2003 r. o zasadach komunikacji elektronicznej31 
„gwarantuje wolność komunikacji elektronicznej, zobowiązuje ministerstwo 
właściwe ds. komunikacji elektronicznej i organ kontrolny w zakresie konkuren
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cji do dokonywania analiz rynku pod względem konkurencyjności oraz podej
mowania działań służących zapewnieniu pluralizmu”32.

32 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 529. Obecnie kompetencje te
przejęła LAgenda Digitale Italiana ADI (rządowa agenda ds. cyfryzacji), powołana dekretem 
w marcu 2012 r.; Decreto Legge del 18 ottobre 2012, Gazzetta Ufficiale, n° 179, 19.10.2012.

” Legge 3 maggio 2004, n. 112: Norme di principio in materia di asetto del sistema radiotelevi- 
sivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione 
del testo único della radiotelevisione, Gazzetta Ufficiale, n. 104, 3.05.2004 (legge Gasparri). 
E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 532-533.

15 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: Testo único della radiotelevisione, Gazzetta Ufficia
le, n. 208, 7.09.2005.

16 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 530-532.
17 Carta dei doveri del giornalista del 1993, [online:] http://www.odg.it/content/carta-dei-dove- 

ri-del-giornalista, 15.12.2012.
18 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 523-534.

Ustawa nr 112 z 2004 r. określająca zasady nadawania oraz strukturę Spółki Ra
diowej i Telewizyjnej RAI oraz uprawnienia rządu w zakresie nadawania radio
wego i telewizyjnego33. „Przyznaje włoskiej telewizji i radiofonii RAI realizację 
zadań misyjnych na najbliższe 12 lat, dopuszcza możliwość prywatyzacji RAI, 
przy zachowaniu 10% akcji przez państwo, określa zasady i harmonogram cy- 
fryzacji, wprowadza przepisy antykoncentracyjne (maksymalny 20% udział pod
miotów w dochodach sektora komunikacji zintegrowanej (wydawnictwa, czaso
pisma, dzienniki, radio, telewizja, internet, kino, sieci telewizyjne)”34.

— Dekret legislacyjny nr 177 z 2005 r. o skonsolidowanych zasadach świadczenia 
usług audiowizualnych i radiowych35. „Określa zasady świadczenia usług radio
wych i telewizyjnych nadawanych drogą naziemną, kablową i satelitarną, wska
zuje zasady licencjonowania działalności nadawczej i podejmowania działalności 
niewymagającej licencji (usługi na żądanie), określa ogólne zasady działalności 
nadawcy publicznego, w tym strukturę organizacyjną i organy RAI oraz źródła 
finansowania (abonament, wpływy z działalności komercyjnej, dotacje). Dekret 
określa też kryteria klasyfikacji stacji oraz zróżnicowane formy zezwoleń (po
dział na nadawców lokalnych, regionalnych, publicznych i komercyjnych)”36.

—■ Kodeks etyki dziennikarskiej z 1993 r.37 zawiera gwarancje wolności informacji 
i krytyki, zobowiązuje dziennikarzy do przestrzegania linii programowej i poli
tyki redakcyjnej, zawiera gwarancję ochrony tajemnicy zawodowej i źródeł in
formacji oraz zobowiązanie do zachowania szczególnej staranności, oddzielania 
informacji od komentarzy i ochrony prywatności38.
Szczegółowe omówienie wybranych aktów prawnych wraz z orzecznictwem Sądu 

Konstytucyjnego (Corte Costituzionale) w dziedzinie polityki medialnej Włoch au
tor przedstawia w następnym rozdziale w porządku chronologicznym w kontekście 
zmian na włoskiej scenie politycznej.
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2. Polityczne konsekwencje transformacji 
włoskich mediów audiowizualnych

Od początku lat 20. aż do lat 70. ubiegłego stulecia włoski system medialny cecho
wała pełna zależność od państwa, posiadającego monopol na tworzenie i nadawanie 
programów, bez wyodrębniania przepisów prawnych dla osobnej regulacji sektorów 
radiowo-telewizyjnego i telekomunikacyjnego, traktowanych jako integralna ca
łość39. Jedyną różnicą między nimi była odmienna racja dla usankcjonowania właśnie 
takiego typu monopolu. Otóż w przypadku telekomunikacji wynikała ona w prze
ważającej mierze z przyjętej przez Włochy strategii ekonomicznej, natomiast 
w przypadku radiofonii i telewizji miała naturę wyłącznie polityczną już od momen
tu, kiedy to Benito Mussolini i reżim faszystowski posługiwali się radiem jako na
rzędziem propagandy, doceniając jego potęgę jako skutecznego narzędzia kontroli 
opinii publicznej40.

39 F.Giglioni, Imperium medialne Berlusconiego, tłum.M. Miżejewski, [w:] Wdrodzedo Unii 
Europejskiej. Gospodarka, kultura, media, red. K. Kaszuba, T. Sasińska-Klas, K. Wolny- 
-Zmorzyński, Rzeszów 2004, s. 221-222.

40 Zob. F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista. Studio e documenti, 1922-1945, 
Venezia 1976; idem, Storia della radio e della televisione in Italia: societa, politica, strategie, 
programmi, 1922-1992, Venezia 1992; W. Kozub-Ciembroniewicz, Doktryna i system 
władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym, Kraków 2011; M. Cammarata, LAno- 
malia. Televisione. Il monopolio del potere da Mussolini al digitale terrestre, Roma 2006.

41 R. Zaccaria, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova 2002, s. 245; zob. też: 
P. Caretti, Diritto dell’informazione e della comunicazione. Stampa, radiotelevisione, teleco- 
municazioni, teatro e cinema, Bologna 2002.

2.1. Polityczne warunki usankcjonowania
monopolu państwa w eterze

Proces tworzenia, a następnie utrwalania monopolu państwa w eterze rozpoczął 
się we Włoszech już w roku 1910, kiedy to mocą ustawy nr 395 usankcjonowano 
wyłączność państwa w zakresie prowadzenia działalności w sektorach radiotelegra
ficznym i radioelektrycznym. W epoce faszystowskiej przywilej ten został potwier
dzony dekretem królewskim nr 1067 z 8 lutego 1923 r., który to przyznawał państwu 
wyłączne prawo do transmisji radiowych41.

Było to efektem zakończenia sporu, jaki powstał w wyniku konkurencji pomię
dzy firmami radiowo-elektrycznymi związanymi z wynalazcą radia Guglielmem 
Marconim, które chciały utrzymać zdobytą pozycję na rynku włoskim, a polityką 
rządu Benita Mussoliniego, który zamierzał przyznać koncesję na nadawanie wyłącz
nie jednej firmie, tworzącej państwowy trust kapitałowy. Była to specyficzna forma 
monopolu, w której uczestniczące przedsiębiorstwa miały stać się udziałowcami,
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proporcjonalnie do wniesionych wkładów, powierzając kierownictwo połączonych 
przedsiębiorstw jednemu zarządowi. Tak też się stało42.

12 F. Gigi ion i, /Isistema radiotelevisivo italiano, maszynopis; zob. też: V. Sandulli, Radioaudi- 
zioni, [w:| Enciclopedia del Diritto, vol. 38, a cura di A. Falzea et al., Milano 1987.

11 R. Zacearía, op. cit., s. 246; zob. też: P.A. Capotosti, Modelli normativi delta concessione ra- 
diotelevisiva. IIproblema delserviziopubblico, [w:] Radiotelevisionepubblica eprivata in Italia, 
a cura di P. Barile, E. Cheli, R. Zacearía, Bologna 1980, s. 93.

11 A. Monticone, II fascismo al micrófono. Radio e politica in Italia, 1924-1945, Roma 1978, 
s. 25-47.

45 R. Zacearía, op. cit., s. 246; zob. też: A. Gismondi, La radiotelevisione in Italia, Roma 1958.

Na mocy kolejnego dekretu królewskiego - nr 2191 z 14 grudnia 1924 r. - co zbie
gło się z powstaniem Ministerstwa Komunikacji, przyznano na wyłączność koncesję 
na sześć lat państwowemu przedsiębiorstwu URI (L’Unione Radiofónica Italiana), 
z kapitałem założycielskim 1,4 min lirów41. Trust ten tworzyły największe kompanie 
tego sektora: Radiofonio i SIRAC (Societá Italiana Radio Audizioni Circolari). Pre
zesem trustu został Enrico Marchesi, były dyrektor administracyjny Fiata z Turynu, 
który połączył przemysł radiowy (produkcję radioodbiorników i nadajników) z pro
dukcją koncernu Fiata braci Agnelli. Akcjonariuszami URI były też firmy zagranicz
ne, np. Western Electric Italiana44.

Na mocy wydanego dekretu rząd zastrzegł sobie prawo kontroli zarówno pro
gramów emitowanych na antenie, jak i zmian w strukturze kapitałowej trustu. URI 
została również zobowiązana do rozpowszechniania komunikatów rządowych. Jedy
na stacja nadawcza znajdowała się w Rzymie, na wzgórzach Monti Parioli. Do końca 
1924 r. program emitowano tylko dwie godziny dziennie (20.30-22.30), ale docie
rał on do niewielkiej liczby odbiorców, którzy bardziej byli zafascynowani nowinką 
technologiczną niż treścią samych programów. W ramówce dominowały koncerty 
muzyki poważnej i krótkie informacje.

Od stycznia 1925 r. wszystkie informacje emitowane na antenie miały pochodzić 
wyłącznie z serwisów agencji prasowej Agenzia Stefani, która powstała w Turynie 
jeszcze w 1853 r.45 jako głos poparcia dla polityki premiera Cavoura, a od 1924 r. stała 
się narzędziem w rękach reżimu faszystowskiego.

W związku z rosnącą liczbą abonentów, rozwojem technicznym i organizacyj
nym transmisji, a także nową, bardziej zdecydowaną polityką informacyjną reżimu 
postanowiono zreformować strukturę URI. Dekretem nr 2207 z 1927 r. określono 
nowe warunki wykonywania koncesji na nadawanie radiowe. Przyznano ją nowo 
utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu państwowemu ds. transmisji radiowych 
ELAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche). Z chwilą powołania do życia 
tej instytucji radio we Włoszech stało się oficjalnym narzędziem propagandy Benita 
Mussoliniego. ELAR formalnie był instytucją publiczną, w której pakiet kontrolny ak
cji znajdował się w rękach rządu. Mianował on czterech z sześciu członków zarządu * 11 
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radia oraz zatwierdzał roczny plan transmisji. EIAR podlegał kontroli Ministerstwa 
Komunikacji (Ministero delle Comunicazioni)46.

46 R. Zaccaria, op. cit., s. 246-247; zob. też: L. Paladin, Probierni e vicende della liberta d'in- 
formazione nellordinamento giuridico italiano, [w:] La liberta d’informazione, a cura di idem, 
Torino 1979, s. 2.

117 F. Giglioni, op. cit., s. 221.
48 Zob. R. Bartoszcze, Włochy, [w:] idem, Prasa, radio i telewizja..., s. 148-149; Z. Machel

ski, System polityczny Włoch, s. 89-94; K. Kozub-Kulik, System medialny Republiki Wło
skiej, [w:] Mało znane systemy medialne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, Sosonowiec 2007, 
s. 167.

49 Costituzione della Repubblica Italiana.
511 Z. Machelski, System polityczny Włoch..., s. 95.

Po II wojnie światowej, w pierwszych trzydziestu latach budowania włoskiej de
mokracji, sytuacja ta nie uległa większym zmianom. Monopol państwa w eterze był 
jednym z głównych filarów tego procesu. Od 1954 r. „nadawanie stało się bowiem 
wyłączną domeną przedsiębiorstwa państwowego RAI (Radiotelevisione Italiana), 
którego władze nominował rząd, a więc były przed nim odpowiedzialne i jemu pod
porządkowane. Najbardziej wpływowa od pierwszych lat życia demokratycznego we 
Włoszech partia Democrazia Cristiana (Chrześcijańska Demokracja) sprawowała 
niemal absolutną kontrolę nad sektorem radiowo-telewizyjnym, także ze względu na 
swoją bliskość z Watykanem”47. RAI była więc instytucją rządową; obecność chadecji 
we wszystkich rządach I Republiki oznaczała, że związani z nią politycy zawsze stali 
na czele telewizji państwowej48.

Po zakończeniu wojny przy budowaniu podstaw włoskiej demokracji nie od
czuwano pilnej potrzeby zmiany dotychczas obowiązującego ustawodawstwa, sank
cjonującego monopol RAI we Włoskim eterze, a co za tym idzie określenia pozycji 
mediów w systemie politycznym Włoch. Ustawodawca rozważał jedynie taką ewen
tualność, demonstrując niejako potrzebę tworzenia nowego systemu medialnego na 
miarę potrzeb państwa demokratycznego, przy zachowaniu pełnej kontroli nad me
diami przez państwo.

2.2. Gwarancje wolności mediów w Konstytucji Włoch

Uchwalenie Konstytucji Włoch Tl grudnia 1947 r.49 (weszła w życie 1 stycznia 
1948 r.) zmieniło ten stan rzeczy, przynajmniej de iure, tworząc m.in. prawne gwa
rancje wolności prasy oraz wolności wyrażania opinii.

Jak pisze Zbigniew Machelski, „w Zgromadzeniu Konstytucyjnym (LAssemblea 
Costituente) zderzyły się trzy włoskie tradycje polityczne: katolicko-demokratyczna, 
katolicko-liberalna i marksistowsko-socjalistyczna. Tradycja liberalna sięgała do ro
dowodu Risorgimento, [... ] procesu, którego celem było rozbudzenie świadomości 
narodowej Włochów u schyłku XVIII i w pierwszej połowie XIX w.”50. „Tradycja ta 
traktowała bowiem proces Risorgimento (wł. odrodzenie) wyłącznie w kategoriach 
ruchu intelektualnego elity skupionej wokół wartości moralnych. Tak doszło do prze
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ciwstawienia programu republikańskiego Młodych Włoch (Giovane Italia) Giuseppe 
Mazziniego oraz działań powstańczych ruchu Garibaldiego polityce klasy politycznej 
Piemontu. Dla podkreślenia, że zjednoczenie Włoch dokonało się w procesie poko
jowym kontrolowanym przez dynastę sabaudzką, a nie w wyniku działań rewolucjo
nistów, 17 marca 1861 r. Senat i Izba Deputowanych przyjęły uchwałę proklamującą 
Królestwo Włoch (Regno d’Italia) ze stolicą w Turynie oraz Wiktorem Emanuelem II 
z dynastii sabaudzkiej (di Savoia) jako królem. Wcześniej Italia była jedynie pojęciem 
geograficznym”51.

51 Ibidem, s. 13.
52 Ibidem, s. 97.
51 Ibidem, s. 98.
54 Ibidem, s. 97-98.
” Ibidem, s. 98.

Zgromadzenie Konstytucyjne, określając kształt ustawy zasadniczej, musiało więc 
dokonać wyboru. Zdaniem Machelskiego „wybór zasadniczy polegał na rozstrzyg
nięciu między demokracją liberalną a demokracją społeczną. Za pierwszą formu
łą opowiadały się ugrupowania liberalno-konserwatywne i znaczna część chadecji. 
Druga jednoczyła dwie tendencje przeciwne państwu liberalnemu - większość kato
lików oraz marksistów. [...] Przewaga polityczna była po stronie tej drugiej tendencji. 
Słabość lobby przemysłowego, które poczuło się zagrożone utratą wpływów z okresu 
faszystowskiego, umożliwiła socjalistom, komunistom i lewicy katolickiej [...] włą
czenie do konstytucji opisu »nowego społeczeństwa« opartego na zmianie stosunków 
społecznych”52.

Zdaniem Machelskiego „Konstytucja Republiki Włoskiej określiła republikań
ski charakter ustroju państwowego. Zapewniła ciągłość i niezmienność takiej formy 
państwa, a także odebrała członkom zdetronizowanej dynastii majątek i możliwości 
obejmowania funkcji publicznych. Dopiero w 2002 r. zniesiono przepis konstytucyj
ny zakazujący pobytu na obszarze Włoch byłemu panującemu, jak również jego mę
skim potomkom. [...] Nie odnajdujemy w niej [w Konstytucji] bezpośrednio zasady 
trójpodziału władzy. Artykuł 1 odzwierciedla jakobińską zasadę suwerenności ludu 
włoskiego (il popolo), a nie narodu (la nazione). Suwerenność ludu zagwarantowa
na jest szerokim zakresem wolności politycznej, prawem wyborczym oraz formami 
sprawowania demokracji bezpośredniej (referenda konstytucyjne, ustawodawcze, 
inicjatywa ludowa)”53. Machelski podkreśla, że „cały tekst jest długi i sprawia, że kon
stytucja włoska należy do najbardziej rozbudowanych aktów prawnych tej rangi na 
świecie. Składa się ze 139 artykułów”54.

Komentując tekst włoskiej ustawy zasadniczej, Machelski zalicza ją do „tzw. 
konstytucji sztywnych, czyli takich, których zmiana jest bardzo skomplikowanym 
procesem. Wymagane jest dwukrotne, w odstępie co najmniej trzymiesięcznym, 
uchwalenie propozycji nowelizacji przez obie izby parlamentu. W trakcie drugiego 
głosowania konieczna jest większość bezwzględna. [...] Tak wymagający tryb zmian 
sprawił, że od uchwalenia do lat dziewięćdziesiątych konstytucja nie była zmieniana 
w sposób istotny”55.
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Analizując zapisy włoskiej Konstytucji odnoszące się bezpośrednio do stworze
nia podstaw prawnych do rozwoju systemu medialnego w warunkach państwa de
mokratycznego, a w konsekwencji określenia w przepisach prawa głównych założeń, 
celów, podmiotów i narzędzi realizowanej przez państwo polityki medialnej, autor 
zwraca szczególną uwagę na treść art. 21 włoskiej ustawy zasadniczej. Zgodnie z nim 
„każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swojej opinii, poglądów słowem, dru
kiem oraz za pomocą wszelkich innych technik przekazu” (Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro 
mezzo di diffussione)56.

56 R. Zacearía, op. cit., s. 1-124; zob. tez: E. Bettinelli, La Costituzione delta Repubblica Italia
na (1 gennaio 1948). Un classico giuridico, Milano 2006; G. Sartori, Ingegneria costituziona- 
le comparata. Strutture, incentivi ed esiti, Bologna 2004; P. Barí le, Liberta di manifestazione 
del pensiero, Milano 1975, s. 4; idem, Diritti dell’uomo e liberta fondamentali, Bologna 1984; 
A.M. Sandulli, La libertá di informazione, [w:] Problemigiuridici dell’informazione, a cura di 
A.Sandulli et al., Milano 1977, s. 1; A. Bevere, A. Cerri, II diritto di informazione e i diritti 
della persona, Milano 1995; C. Chiola, L’informazione nella costituzione, Padova 1973.

57 M. Jas-Koziarkiewicz, Wlochy, [w:J E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkie- 
wicz, op. cit., s. 523.

58 R. Bartoszcze, Wlochy, s. 136.
59 Costituzione della Republica Italiana.

Z treści art. 21 wynika także zakaz cenzury i koncesjonowania prasy. Zapis oma
wianego artykułu dopuszcza jednakże „możliwość zajęcia prasy na podstawie decyzji 
sądu i w określonych w prawie przypadkach”57. Pełną treść tego artykułu przytacza 
Roman Bartoszcze, dodając, że „konfiskata może nastąpić jedynie umotywowanym 
zarządzeniem władzy sądowej w wypadku przestępstwa, za które prawo prasowe wy
raźnie to przewiduje, bądź w wypadku naruszenia przepisów przez to prawo prze
widzianych, przez wskazanie osób odpowiedzialnych. W wypadkach bezwzględnie 
nagłych, gdy w odpowiednim czasie nie ma możliwości interwencji władzy sądowej, 
konfiskata prasy periodycznej może być przeprowadzana przez urzędników policji 
sądowej, którzy winni natychmiast, a najdalej w ciągu 24 godzin, zawiadomić o tym 
władzę sądową. Jeśli władza sądowa w ciągu następnych 24 godzin nie zatwierdzi 
konfiskaty, uważa się ją za odwołaną i pozbawioną wszelkich skutków”58.

Zdaniem autora z treści zapisu art. 21 włoskiej Konstytucji wynika, że wolność 
słowa nie ma charakteru absolutnego. Podlega więc ograniczeniom przewidzianym 
przez prawo i typowym dla państwa demokratycznego. Konstytucja dopuszcza więc 
w tym względzie interwencję państwa w sytuacji, kiedy nadużywanie przez prasę za
sady wolności słowa może zagrażać innym wartościom oraz prawom i wolnościom 
obywatelskim, chronionym przez Konstytucję. W opinii autora tak sformułowany 
zapis Konstytucji to nie forma cenzury represyjnej, ale wyraz troski państwa podyk
towany odpowiedzialnym korzystaniem z gwarantowanej konstytucyjnie wolności 
wyrażania opinii. Artykuł 21 zawiera ponadto gwarancje ochrony moralności: „Za
kazane są bowiem publikacje prasowe, przedstawienia i wszelkie inne wystąpienia 
przeciwne dobrym obyczajom”59.
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W trosce o zapewnienie przejrzystego modelu finansowania prasy Konstytucja 
przewiduje także możliwość ustanowienia w ustawie obowiązku podawania do pu
blicznej wiadomości informacji na temat źródeł finansowania prasy periodycznej.

Artykuł 21 miał więc w założeniu stanowić podstawę budowania pluralizmu 
i przełamywania monopolu państwa w mediach60. Taki właśnie zapis włoskiej Kon
stytucji odnosi się więc nie tylko do prasy drukowanej, lecz także do innych nośni
ków wyrażania opinii, również poprzez środki artystycznego wyrazu takie jak film 
czy teatr. Stanowi otwartą klauzulę odnoszącą się do wszelkich środków masowego 
komunikowania, a więc także tych, których w owym czasie we Włoszech jeszcze nie 
było. Dotyczyło to zwłaszcza telewizji kablowej, której dynamiczny rozwój nastąpi 
w połowie lat 70. i przyczyni się do przełamania monopolu państwowej telewizji 
RAI61.

60 Kart. 21 Cost. e i principi costituzionali sulla liberta di informazione, [w:] R. Zacearía, op. cit., 
s. 76-80; zob. też: P. Bar ile, Liberta di manifestazione..., s. 4.

61 F. Giglioni, II servizio pubblico nel sistema televisivo tra esigenze democratiche e riforma del 
titolo V della costituzione, „Diritto Pubblico” 2004, n. 3, s. 978; G. Gardini, Dal „servizio 
pubblico” al sistema radiotelevisivo: la breve stroia di un grande Jallimento, „Diritto Pubblico” 
2008, n. 2, s. 643; Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum, i wstęp Z. Witkowski, Warszawa 
2004; zob. też: G. De Vergottini, Geneza i ewolucja Konstytucji Republiki Włoskiej, tłum. 
A. Kaznowski, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 6, s. 11-19.

62 Z. Machelski, System polityzny Włoch..., s. 99.
63 Ibidem
M Ibidem.

W opinii Machelskiego „konstytucja włoska jest efektem kompromisu, który 
tworzył platformę dla przyszłych pokoleń, aby mogły skutecznie działać. Wszystkim 
twórcom zależało na takich zapisach, które miały umożliwić budowę nowego społe
czeństwa. O jakie społeczeństwo mogło jednak chodzić?”62. To wzbudzało kontrower
sje. Istotne w tym względzie stały się zwłaszcza konstytucyjne gwarancje dotyczące 
wolności gospodarczej zawarte w art. 41, choć podlegające pewnym ograniczeniom. 
Miało to znaczenie także dla tworzenia podstaw prawnych rozwoju sektora medial
nego. Zdaniem Machelskiego art. 41 głosi co prawda „swobodę prywatnej działal
ności gospodarczej, lecz dodaje, że »nie może być ona wykonywana w sprzeczności 
z zasadą użyteczności społecznej albo w sposób przynoszący szkodę bezpieczeństwu, 
wolności, godności ludzkiej«. Podobnie art. 42 uznaje prywatną własność, ale do
puszcza, że »może być w sytuacjach przewidzianych przez ustawę i z zastrzeżeniem 
odszkodowania, wywłaszczona ze względu na interes ogólny«. Artykuł 43 precyzuje, 
że może to mieć miejsce w »celach użyteczności powszechnej«”63.

W opinii Machelskiego „sformułowania często były płynne i trudno jednoznacz
nie ustalić, jaki był zamiar względem własności prywatnej, czy miała być gwaranto
wana, czy nie”64. Autorami tych sformułowań wbrew pozorom „nie byli komuniści, 
ale grupa lewicowych katolików z Giuseppe Dossettim i Fanfanim na czele. [...] Do- 
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ssetti był przedstawicielem ewangelicznego idealizmu, którego nie dało się pogodzić 
z pragmatyzmem De Gasperiego”65.

65 Ibidem.
66 Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 26 gennaio 1952, n. 180, Gazzetta Ufficiale, 

n. 302, 6.12.1957.
67 R. Zaccaria, op. cit., s. 247; zob. też: K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 165-168; R. Bartoszcze, 

Prasa, radio i telewizja..., s. 148-149.
68 F. Giglioni, // sistema radiotelevisivo italiano, maszynopis niepublikowany, (w tłumaczeniu 

własnym autora).

2.3. Próby częściowej demonopolizacji systemu medialnego Włoch

Rok 1952 stanowił moment zwrotny w historii włoskiej radiofonii i telewizji, 
choć regularne nadawanie programu telewizyjnego rozpoczęło się 3 stycznia 1954 r. 
Wówczas to, dekretem prezydenta Republiki Włoch z 1952 r.66, odnowiono konce
sję radiofoniczną spółce L’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR), prze
kształcając ją jednocześnie w spółkę akcyjną RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
Mocą dekretu prezydenta przekazano pakiet większościowy nowo powstałej spółki 
RAI państwowemu holdingowi, Instytutowi na rzecz Modernizacji Przemysłu (LTsti- 
tuto per la Ricostruzione Industrial, IRI). Rząd uzyskał prawo mianowania czterech 
z sześciu członków zarządu RAI (Consiglio di Amministrazione), dwóch pozosta
łych desygnowali prezydent oraz dyrektor generalny holdingu IRI. Dekret prezyden
ta zobowiązał ponadto zarząd RAI do przedkładania właściwemu ministerstwu do 
autoryzacji ramówki programowej na okres trzech lat, określił też mieszany model 
finansowania nadawcy publicznego - z abonamentu i reklamy67.

Pierwsza komercyjna konkurencja w sektorze telewizyjnym pojawiła się w roku 
1956, kiedy to spółka II Tempo TV wystąpiła z wnioskiem do ministra poczt i teleko
munikacji o stworzenie naziemnych usług telewizyjnych, finansowanych w oparciu 
o wpływy z reklamy w trzech regionach: Lacjum (Rzym), Kampania (Neapol) i To
skania (Florencja), z możliwością rozszerzenia działalności na inne regiony Włoch. 
Spółka deklarowała budowę własnych urządzeń nadawczych, pomieszczeń studyj
nych oraz sieci stacji przekaźnikowych68.

Działania proponowane przez spółkę miały być zgodne z ówczesnym włoskim 
prawem telekomunikacyjnym, przy założeniu wykluczenia jakichkolwiek zakłóceń 
w transmisjach innych podmiotów, w tym RAI czy wojska, oraz przy poszanowaniu 
wszelkich zobowiązań krajowych i międzynarodowych Republiki Włoskiej, a więc 
przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących sektora radiokomunikacyjne
go. Chodziło zwłaszcza o unikanie zakłóceń sygnału nadawcy państwowego, a więc 
o nadawanie naziemne na częstotliwościach innych niż RAI. I tu pojawił się problem 
ich „niedoboru”, a ściślej mówiąc - problem zgodności z Konstytucją usankcjono
wanego dekretem prezydenta z 1952 r. monopolu państwa w eterze. Minister poczt 
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i telekomunikacji wystąpił więc do Sądu Konstytucyjnego z pytaniem prawnym w tej 
sprawie69.

M Ibidem-, zob. też: F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Venezia 2004; 
K. Williams, op. cit., s. 39-40; M. Hibberd, The Media in Italy, London 2008, s. 65-74; 
G. Mazzoleni, Comunicazione e potere. Mass media e politico in Italia, Napoli 1992; idem, 
Italy, [w:] The Media in Europe, eds. M. Kelly, G. Mazzoleni, D. McQuail, London 2004, 
s. 124-138.

70 Z. Machelski, System polityczny Włoch..., s. 101-102; zob. też: Z. Witkowski, Trybunał 
Konstytucyjny Republiki Włoskiej, [w:] Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, t. 1: 
Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Warszawa 1996, s. 211.

71 Sentenza del Corte Costituzionale n. 59 del 1960, Gazzetta Ufficiale n. 131, 28.05.1960, [onli
ne:] http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0059s-60.html, 15.01.2013.

72 G. Gardini, Dal servizio pubblico al sistema radiotelevisivo, „Diritto Pubblico” 2008, n. 2, 
s. 643-644.

W opinii Machelskiego „wprowadzenie republikańskiej konstytucji typu sztyw
nego, a więc nienadającej się do modyfikacji przez ustawodawstwo zwykłe, wywoła
ło konieczność wykreowania odrębnego organu konstytucyjnego, którego zadaniem 
była kontrola postępowania ustawodawczego i jego wytworów z punktu widzenia 
zgodności z konstytucją. Przezwyciężano w ten sposób spuściznę totalitaryzmu, 
a rolę pioniera w konstruowaniu mechanizmów zapewniających konstytucyjność 
całego odbudowywanego demokratycznego porządku prawnego miał odegrać usta
nowiony w art. 134 konstytucji Sąd Konstytucyjny (Corte Costituzionale), powołany 
do życia w 1956 r.”70.

Spółka II Tempo TV, we wniosku złożonym do Ministerstwa, powoływała się na 
gwarancje wynikające z art. 21 Konstytucji, dotyczące prawa do swobodnego wyra
żania opinii za pomocą wszelkich technik przekazu. Sąd Konstytucyjny w orzeczeniu 
nr 59 z 1960 r.71 nie pozostawił jednak żadnych wątpliwości co do zgodności z Kon
stytucją dekretu prezydenta Republiki sankcjonującego monopol państwa w eterze.

W opinii sądu wyłączne prawo państwa w zakresie nadawania drogą naziemną 
jest chronione przez art. 43 Konstytucji, z którego wynika, że ustawodawca w intere
sie narodowym może przyznać państwu wyłączność na działalność w sektorze usług 
publicznych. Taką właśnie usługą publiczną było nadawanie radiowo-telewizyjne. 
Sąd Konstytucyjny uznał, że treść art. 43 stwarza możliwość przyznania państwu 
wyłącznego prawa do sprawowania nadzoru nad wybranymi instytucjami i przed
siębiorstwami sektora publicznego, w celu zagwarantowania właściwego wykonywa
nia przez nie funkcji publicznych, podyktowanych interesem wszystkich obywateli72. 
Wniosek spółki II Tempo TV, będący pierwszą próbą częściowej demonopolizacji 
systemu medialnego we Włoszech, został więc odrzucony.
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2.4. Organizacja działalności mediów oraz wykonywania 
zawodu dziennikarza we Włoszech

Z zapisów Konstytucji wynikała konieczność rozpoczęcia prac legislacyjnych 
w celu stworzenia regulacji ustawowej określającej zadania, rolę i pozycję mediów 
w systemie politycznym państwa. Pierwszym krokiem na tej drodze były działania 
ustawodawcy na rzecz prawnego unormowania działalności włoskiej prasy po II woj
nie światowej73. Parlament uchwalił Prawo prasowe w lutym 1948 r.74, a więc miesiąc 
od momentu wejścia w życie włoskiej Konstytucji. Prawo prasowe, liczące dwadzie
ścia pięć artykułów, gwarantowało m.in. prawo do sprostowań, regulowało zasady 
dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej, prawo anonimatu, kwestie etyki dzien
nikarskiej i odpowiedzialności karnej dziennikarzy75.

73 R. Zacearía, op. cit., s. 361-367; zob. tez: P. Murialdi, La costituzione e la liberta di stam
pa, [w:] idem, La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972, Bari 1973; P. Caretti, op. cit.-, 
V. Console, I lavori preparatori dell'assemblea costituente in tema di stampa periodica, [w:] 
La stampa quotidiana tra crisi e riforma. Problemi giuridici e organizzativi, a cura di E. C h e 1 i, 
P. Barile, Bologna 1976, s. 31 i nast.; C. Esposito, La liberta di manifestazione delpensiero 
neUbrdinamento italiano, Milano 1958; G. Lazzaro, La liberta di stampa in Italia. Dalleditto 
albertino alie norme vigenti, Milano 1969; R. Lefevre, Stampa e informazioni, vol. 1: I corso 
do legislazione pubblicistica, Roma 1968; G. Pincherle, La legge e la stampa, Firenze 1981; 
G. Ponzo, Le origini della liberta di stampa in Italia, 1846-1852, Milano 1980.

74 Legge 8 febbraio 1948, n. 47: Disposizioni sulla Stampa, Gazzetta Ufficiale, n. 43, 20.02.1948.
75 R. Zacearía, op. cit., s. 366; zob. tez: R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 137; K. Ko- 

zub-Kulik, op. cit., s. 169-170.
76 M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 524.

Jak zauważa Marta Jas-Koziarkiewicz, ustawa Prawo prasowe „definiowała po
jęcie prasy, zobowiązywała do umieszczania informacji obowiązkowych (o tytule 
prasowym): miejscu i roku wydania oraz wydawcy, zobowiązywała do posiadania 
przez tytuły prasowe redaktorów naczelnych oraz określała warunki, jakie powinna 
spełniać ta osoba: m.in. obywatelstwo włoskie oraz zakaz sprawowania tej funkcji 
przez parlamentarzystów, nakładała obowiązek rejestracji gazet i czasopism, określa
ła przypadki, w których rejestracja wygasa (np. roczna przerwa w wydawaniu), [...] 
zawierała przepisy dotyczące ochrony moralności i dobrego imienia, a także chro
niące dzieci i młodzież przez szkodliwymi treściami. Zobowiązywała ponadto prasę 
do zachowania szczególnej staranności w przypadku publikowania treści mogących 
wywołać niepokoje społeczne czy informacji o przestępstwach. Penalizowała dzia
łania utrudniające lub uniemożliwiające kolportaż, sprzedaż i dystrybucję tytułów 
ukazujących się legalnie”76.

W lutym 1963 r. została uchwalona bardzo ważna ustawa regulująca prawo do
stępu i wykonywania zawodu dziennikarza we Włoszech, a co za tym idzie mająca 
istotny wpływ na jakość pluralizmu medialnego we Włoszech - ustawa nr 69 o za
wodzie dziennikarskim, licząca aż siedemdziesiąt pięć artykułów. Włochy przywią
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zują bowiem olbrzymią wagę do procesu jakości kształcenia dziennikarzy77. Ustawa 
weszła w życie 4 lutego 1965 r. wraz z przepisami wykonawczymi78. W opinii Pietra 
Mazza, jednego z autorów tej ustawy, stanowi ona realizację konstytucyjnego prawa 
do wolności wyrażania opinii, dając nie tylko dziennikarzom, lecz także wszystkim 
obywatelom prawo do publikowania tekstów np. w drukach nieperiodycznych (nie- 
wymagających rejestracji)79. Wszystkie druki periodyczne podlegają rejestracji są
dowej. Zdaniem Mazza „określony prawem wymóg rejestracji nie ma pełnić funkcji 
cenzury, lecz zawierać dane umożliwiające identyfikację redaktora naczelnego oraz 
wydawcy, współodpowiedzialnych za treść publikacji prasowych”80.

77 Legge 3 febbraio 1963, n. 69: Ordinamento della professione di giornalista, Gazzetta Ufficiale, 
n. 49, 20.02.1963.

78 Regolamento per lesecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’Ordinamento della profes
sione di giornalista, Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, Gazzetta 
Ufficiale, n. 63,12.03.1965 - Supplemento Ordinario.

79 P. Mazzá, L’Unione Europea ed ilgiornalismo nellarea dei Balcani, Roma 2001, s. 53-63; zob. 
też: idem, II giornalista CEE, Roma 2006, s. 69-80.

"" Ibidem, s. 60.
1,1 Idem, Giornalista - Ordine dei Giornalisti, maszynopis niepublikowany, (w tłumaczeniu 

własnym autora).
82 R. Zacearía, A. Valastro, Eesercizio della professione giornalistica, [w:| R. Zaccaria, op. 

cit., s. 389-407; zob. też: C. Mezzanotte, Liberta di manifestazione del pensiero, liberta ne
gativa di associazione e Ordine professionale dei giornalisti, „Giurisprudenza costituzionale” 
1968, s. 1561; M. Pedrazza Gorlero, Liberta di stampa e Ordine dei giornalisti, „Giurispru
denza costituzionale” 1969, s. 12; idem, Giornalismo e Costituzione, Padova 1988; A. Vial i, 
G. Faustin i, La professionegiornalistica ed il suo ordinamento, Roma 1992; G. Corasaniti, 
Diritto dell’informazione. Linee generali della legislazione e della giurisprudenza costituzionale 
per 1'impresa di informazione e la professione giornalistica, Padova 1992.

W opinii Mazza zapisy ustawy nie stoją też w sprzeczności z art. 21 Konstytucji. 
Nie odbiera ona bowiem prawa do publikowania tekstów wszystkim tym, którzy chcą 
aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej, korzystając z różnych form i nośników 
słownej ekspresji, także w mediach, reguluje natomiast zasady wykonywania zawodu 
dziennikarza w wymiarze profesjonalnym, a więc aktywność zawodową dziennika
rzy w prasie periodycznej, w dziennikach, tygodnikach czy kwartalnikach. Wpisanie 
na listę zawodowych dziennikarzy, a tym samym uzyskanie członkostwa Izby Dzien
nikarskiej, musi poprzedzać cykliczne publikowanie tekstów w dziennikach co naj
mniej przez dwa lata w charakterze współpracownika. W opinii Mazza potwierdza to 
orzecznictwo Sądu Konstytucyjnego, z którego wykładni wynika, że „ustawa o zawo
dzie dziennikarskim z jednej strony przyznaje wszystkim prawo do realizacji konsty
tucyjnej gwarancji wolności słowa, ale sposób jej realizacji »w interesie publicznym« 
ogranicza wyłącznie do środowiska profesjonalnych dziennikarzy, dla których usta
wa określa tryb dostępu do tego zawodu oraz warunki jego wykonywania”81.

We Włoszech zawód ten jest bowiem wysoce zinstytucjonalizowany, dotyczy 
to związków zawodowych, listy członków zawodu oraz Izby Dziennikarskiej82. Izba 
Dziennikarska (EOrdine dei Giornalisti) posiada swoje przedstawicielstwa regio
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nalne i ponadregionalne. Rada Krajowa Izby (Il Consiglio Nazionale) jest organem 
drugiej instancji, w której swoich przedstawicieli mają wszystkie izby regionalne81. 
Łącznie jest ich siedemnaście, obejmują zasięgiem swojego działania terytorium ca
łych Włoch, choć niektóre spośród nich działają w kilku regionach: Piemont-Dolina 
Aosty (Piemonte-Valle d’Aosta) z siedzibą w Turynie, Lombardia z siedzibą w Me
diolanie, Wenecja (Veneto) i Trydent-Górna Adyga (Trentino-Alto Adige) z siedzibą 
w Wenecji, Friuli-Wenecja Julijska (Friuli-Venezia Giulia) z siedzibą w Trieście, Ligu
ria z siedzibą w Genui, Emilia-Romagna, Marche z siedzibą w Bolonii, Toskania (To
scana) z siedzibą we Florencji, Lacjum (Lazio), Umbria, Abruzzo, Molise z siedzibą 
w Rzymie, Kampania (Campania) i Kalabria (Calabria) z siedzibą w Neapolu, Puglia, 
Basilicata z siedzibą w Bari, Sycylia (Sicilia) z siedzibą w Palermo oraz Sardynia (Sar
degna) z siedzibą w Cagliari83 84. „Zgodnie z ustawą nadzór nad nimi sprawuje minister 
sprawiedliwości”85.

83 P. Mazzá, L’Unione Europea..., s. 55.
84 Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115..., art. 1.
85 M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 525.
86 R. Bartoszcze, Wtochy, s. 137-138.
87 M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 524.
88 Ibidem, s. 525; zob. tez: R. Zaccaria, op. cit., s. 391-393; zob. tez: L’Ordine dei giornalisti, leg- 

ge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 32 (Prova di idoneitá professionale), 33 (Registro dei praticanti).

Roman Bartoszcze wskazuje zwłaszcza na art. 2 (diritti e doveri), dotyczący praw 
i obowiązków dziennikarzy, z którego treści wynika, że nienaruszalnym (insoppri- 
mibile) prawem dziennikarzy jest prawo do informacji i krytyki, z zastrzeżeniem, że 
prawo to może być ograniczone jedynie prawami innych osób. Ustawa zobowiązuje 
dziennikarzy do niepodważania faktów, niekwestionowania ich prawdziwości, dzia
łania w dobrej wierze i przestrzegania zasady lojalności redakcyjnej w celu budowa
nia zaufania między prasą a czytelnikami86.

Marta Jas-Koziarkiewicz zauważa, że ustawa „zobowiązuje dziennkarzy do 
ochrony tajemnicy zawodowej i ochrony źródeł informacji, definiuje zawód dzienni
karski jako pracę zawodową o charakterze intelektualnym, o specjalnym statusie”87. 
Dlatego też określa szczegółowy tryb dostępu do zawodu dziennikarza i prawo do 
jego wykonywania. „Nakłada obowiązek rejestracji dziennikarzy w rejestrze prowa
dzonym przez Izbę Dziennikarską (L’Ordine dei Giornalisti, ODG), wyróżnia dwie 
kategorie dziennikarzy, wpisywanych do odrębnych rejestrów: dziennikarzy profe
sjonalnych - włoskie obywatelstwo, pełnia praw obywatelskich, ukończone 21 lat, 
stałe i wyłączne wykonywanie zawodu, odbycie co najmniej 18-miesięcznej praktyki, 
zdanie egzaminu kwalifikacji zawodowych z zakresu umiejętności posługiwania się 
technikami i urządzeniami oraz znajomością prawa niezbędnymi do wykonywania 
zawodu, status ten ma we Włoszech 28 tys. osób, oraz dziennikarzy semiprofesjonal- 
nych - ukończone 18 lat, zdanie egzaminu ogólnego, status ten ma 64 tys. osób”88. 
Zawód dziennikarza wykonuje więc we Włoszech blisko 100 tys. osób.
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Dostęp do zawodu dziennikarza jest więc we Włoszech szczególnie chroniony 
i uzależniony od spełnienia szeregu wymogów ściśle określonych w ustawie. Prak
tyka dziennikarska musi odbywać się w dzienniku, w redakcji informacyjnej radia 
lub telewizji lub agencji informacyjnej o zasięgu krajowym pod kierunkiem co naj
mniej czterech dziennikarzy profesjonalnych (pełniących funkcję redaktorów zwy
czajnych) albo w periodyku o zasięgu ogólnokrajowym pod kierunkiem co najmniej 
sześciu dziennikarzy profesjonalnych pełniących funkcję redaktorów zwyczajnych. 
Po upływie osiemnastu miesięcy, na wniosek praktykanta, wydawca wydaje mu cer
tyfikat uprawniający do podjęcia dalszej procedury na drodze do wykonywania za
wodu dziennikarza i wpisania go na listę Izby Dziennikarskiej. Praktykant ma na to 
maksimum trzy lata. W tym czasie musi zdać egzamin zawodowy*19.

1,9 L’Ordine dei giornalisti, art. 34 (Pratica giornalistica).
*’ P. Mazzà, Giornalista..., s. 1.
91 Idem, L’Unione Europea..., s. 60.

Zgodnie z art. 1 do Izby należą dziennikarze zawodowi oraz publicyści. Osob
ny rejestr prowadzi się dla dziennikarzy obcokrajowców. Za dziennikarzy zawodo
wych uznaje się tych, którzy wykonują zawód w sposób stały i jest to ich wyłączne 
zajęcie. Natomiast publicyści to ci, którzy parają się dziennikarstwem nie w sposób 
okazjonalny i za wynagrodzeniem, ale zajmują się także inną działalnością zawo
dową. W opinii Pietra Mazzà „warunkiem wykonywania zawodu dziennikarza jest 
posiadanie odpowiedniego wykształcenia, a więc ukończenie studiów wyższych oraz 
zdanie egzaminu zawodowego, po odbytej uprzednio praktyce, określonego przez 
Izbę Dziennikarską. Takiego wymogu nie ma jednak w stosunku do publicystów”90. 
Ustawa wprowadza jedynie dla nich wymóg przedstawienia zaświadczenia o współ
pracy z daną redakcją co najmniej od dwóch lat (art. 35). Tylko studia w wybranych 
szkołach wyższych na kierunku dziennikarstwo dopuszczają do egzaminu zawodo
wego bez konieczności odbycia wymaganej praktyki.

Pierwszą we Włoszech uczelnią dziennikarską posiadającą takie uprawnienia był 
Instytut Carlo de Martino w Mediolanie (L’Istituto Carlo de Martino). Sukcesywnie 
na uniwersytetach w ramach kierunku nauk o komunikowaniu (facoltà di scienze 
della comunicazione) powstawały specjalności dziennikarskie. Uniwersytet LUMSA 
(Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma) w Rzymie był pierwszym, 
który rozpoczął kształcenie studentów na kierunku dziennikarstwo. Przygotowanie 
studentów do wykonywania zawodu odbywa się w porozumieniu z Krajową Izbą 
Dziennikarską (L’Ordine nazionale dei giornalisti) oraz Izbą Ponadregionalną dla 
Lacjum i Molise (L’Ordine interregionale del Lazio e Molise). Rokrocznie piętnastu 
najlepszych absolwentów zostaje w ten sposób dopuszczonych do odbycia egzaminu 
zawodowego. W ramach organizacji procesu kształcenia dziennikarzy Uniwersytet 
LUMSA zarejestrował własną agencję prasową oraz stworzył redakcję, zatrudniającą 
sześciu zawodowych dziennikarzy, pod których kierunkiem kształcą się praktykanci, 
redagując gazetę „Lumsa News”91.
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Pozostałe uniwersytety, szkoły wyższe oraz instytuty i stowarzyszenia specjalnie 
w tym celu powołane przez regionalne Izby Dziennikarskie realizują proces kształ
cenia zawodowego w ramach dwuletnich studiów podyplomowych. Te najbardziej 
renomowane to: Universitá di Bologna, Associazione per la formazione al giorna- 
lismo deH’Emilia Romagna, 1’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, 
LUISS, Scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia, Associazione Walter To- 
bagi, Universitá Católica del Sacro Cuore, Universitá statale degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Universitá degli Studi di Palermo92.

92 Podaj^ za: ibidem.
91 R. Bartoszcze, Wlochy, s. 138; R. Zacearía, Eesercizio della professionegiornalistica, Capi- 

tolo ottavo, [w:] ídem, Diritto dell'informazione..., s. 402-403.
94 P. Mazzá, L’Unione Europea..., s. 83-112; zob. tez: Studiare da giornalista, a cura di G. Fau- 

stini, vol. 2: C. Bovio, P. Barile, Diritto, Informazione, Roma 1986, s. 213; G. Zingoni, 
R. Cilenti, II contratto di lavorogiornalistico, Torino 1990; P. Zanelli, II contratto deigiorna
listi, [w:J Enciclopedia del diritto, t. 23, Milano 1973, s. 448.

95 R. Zaccaria, Diritto dell' informazione..., s. 403.

Istnieje możliwość wykluczenia dziennikarza z Izby za poważne naruszenie zasad 
etycznych. Obecnie we Włoszech 95 procent dziennikarzy należy do największych 
branżowych central związkowych - Federazione Nazionale della Stampa Italiana 
(FNSI), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Unione Sindacale Giornalisti 
RAI (USIGRAI). W opinii autora świadczy to o szczególnie silnej pozycji środowi
ska włoskich dziennikarzy wobec wydawców, jak i jego wyjątkowej w skali europej
skiej sile strajkowej93 94. Wyrazem tego jest odnawiany średnio co 4 lata kontrakt ma
jący formę układu zbiorowego pracy (Contratto nazionale di lavoro giornalistico)99. 
Ostatnio obowiązujący dokument na lata 2009-2013 reguluje zasady współpracy po
między dziennikarzami a wydawcami dzienników, periodyków, właścicielami praso
wych agencji informacyjnych oraz prywatnymi nadawcami radiowo-telewizyjnymi, 
zatrudniającymi dziennikarzy mających różny status i pełniących w redakcjach różne 
funkcje, w tym korespondentów zagranicznych czy stałych współpracowników, dzia
łających na rzecz i z upoważnienia redakcji95.

Kontrakt gwarantuje liczne prawa całemu środowisku dziennikarskiemu, w tym 
m.in. zawiera gwarancje zatrudnienia dla poszczególnych kategorii dziennikarzy, tak
że współpracowników, określa zasady świadczenia pracy w okresie próbnym, zakres 
kompetencji redaktorów naczelnych w tworzeniu polityki redakcyjnej, dobitnie ak
centując ich niezależność w tym względzie od wydawców, reguluje czas pracy dzien
nikarzy, zwłaszcza w dni ustawowo wolne i święta (zgodnie z art. 7 Orario di lavoro 
maksymalny czas pracy w tygodniu to 36 godzin, praca w godzinach nadliczbowych 
nie może przekroczyć 22 godzin w ciągu miesiąca, a jeśli przekroczy, daje prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 20 procent stawki za każdą dodatkowo 
przepracowaną godzinę). Artykuł 11 kontraktu (Qualifiche e minimi di stipendio) 
określa ponadto minimalną wysokość płacy zasadniczej w zależności od pełnionej 
w redakcji funkcji, w tym dodatków dla korespondentów zagranicznych, różnicując 
je w zależności od danej placówki (najwyższe otrzymymują korespondenci w takich 
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miastach, jak: Paryż, Londyn, Bruksela, Waszyngton, Moskwa, Pekin, Tokio, Nowy 
Jork, Berlin i Genewa).

Artykuł 35 szczegółowo określa zasady wykonywania zawodu przez dziennikarzy 
praktykantów, a 36 regulował prawa i obowiązki redakcyjne publicystów. Kontrakt 
gwarantuje też szeroką ochronę socjalną, w tym minimalną wysokość odszkodo
wania na wypadek śmierci lub trwałego kalectwa (art. 38 Assicurazione infortuni). 
W przypadku śmierci dziennikarza wskutek wypadku w związku z wykonywaniem 
obowiązków zawodowych, bez względu na status i funkcję pełnioną w redakcji, rodzi
nie zmarłego przysługiwało odszkodowanie w wysokości ok. 93 tys. euro, a w przy
padku trwałego kalectwa ok. 108,5 tys. euro. Gwarantując odpowiednie minimalne 
stawki wynagrodzenia, kontrakt jednocześnie zabrania dziennikarzom dodatkowe
go zatrudnienia (art. 8 Rapporti plurimi). Omawiany dokument (art. 9 Modifiche, 
cessione e pubblicazione di articoli) reguluje także dopuszczalny zakres ingerencji 
redakcji w tekst autora, podyktowany linią programową (mogły się one odbywać wy
łącznie w porozumieniu z autorem tekstu). Kontrakt przyznaje także pewne przywi
leje freelancerom, jednak warunkuje to podpisaniem umowy dotyczącej stałej, sfor
malizowanej współpracy z danymi redakcjami, określającej jej początek, czas trwania 
i warunki płacowe96.

96 R. Zacearía, Diritto dęli informazione..., s. 405; zob. też: M. Pedrazza Gorlero, L’infor- 
mazione giornalistica e il pluralismo interno, [w:j Informazione e telecomunicazione, a cura di 
R. Zacearía, Padova 1999, s. 941.

97 R. Bartoszcze, L. Słupek, Telewizja - dobro kultury czy element rynku. Transformacja tele
wizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, Rzeszów 2001, s. 73-74; zob. też: R. Bartosz
cze, Prasa, radio i telewizja..., s. 148-152.

2.5. Demonopolizacja systemu audiowizualnego
i jej polityczne skutki

Wejście w życie ustawy nr 69 o zawodzie dziennikarskim w 1965 r. (Ordinamento 
della professione di giornalista) zbiegło się w czasie z kolejnymi działaniami na rzecz 
złamania monopolu państwa w eterze.

Już w połowie lat 60. pojawili się bowiem pionierzy utworzenia we Włoszech 
pierwszych telewizji kablowych jako alternatywy dla nadawcy państwowego. Na
potykali przy tym ogromne trudności nie tylko natury biurokratycznej, lecz także 
technicznej. Niezbędna do tego infrastruktura nadawcza nie była wówczas dostępna 
na rynku włoskim, dlatego też nie można odnotować szczególnych postępów w tej 
dziedzinie, poza nielicznymi próbami radioamatorów-entuzjastów nowej techniki 
kablowej. Trudno więc mówić o początkach rozprowadzania sygnału telewizyjnego, 
gdyż z reguły instalacja telewizyjna ograniczała się wyłącznie do jednego budynku97.

Jednak stopniowe przełamywanie monopolu państwowej telewizji RAI w wyniku 
presji rynku było już tylko kwestią czasu. W połowie lat 70. we Włoszech pojawili się 
pierwsi niezależni nadawcy, którzy wykorzystując technikę kablową zapożyczoną ze 
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Stanów Zjednoczonych, rozpoczęli emisję pierwszych programów. Jednym z nich był 
Giuseppe Sacchi, były realizator telewizji państwowej RAI, który w miejscowości Biel- 
la, na północ od Turynu, założył w kwietniu 1972 r. telewizję kablową Telebiella98. Sac
chi poznał technologię transmisji drogą kablową podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie 
w miejscowości Bellinzona pracował nad projektem odbioru we Włoszech programów 
telewizji szwajcarskiej, emitowanych po włosku z kantonu Ticino. Z chwilą urucho
mienia Telebielli stał się de facto pierwszym niezależnym nadawcą we Włoszech. To 
właśnie dzięki tej sieci zrodził się we Włoszech fenomen wolnych telewizji kablowych.

9H Lokalizacja pierwszej we Włoszech telewizji kablowej nie była przypadkowa. Północne Wło
chy to region silnie zurbanizowany i gęsto zaludniony, gdzie koncentruje się przemysł. Jest to 
więc najlepsze miejsce do nowych inwestycji, a taką niewątpliwie była branża telewizyjna.

99 Art. 1 Kodeksu pocztowego i telekomunikacyjnego n. 645 z 1936 r. (Codice postale e delle 
telecomunicazioni) sankcjonował wyłączność państwa w dziedzinie prowadzenia działalności 
w sektorze telekomunikacyjnym. Art. 195 uchwalonego w 1972 r. nowego kodeksu pocztowe
go (Codice postale) zawierał sankcję karną od trzech do sześciu miesięcy pozbawienia wol
ności za „emitowanie programów radiowych i telewizyjnych drogą kablową lub przy pomocy 
każdego innego nośnika”.
R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjność. Berlusconiego droga do władzy, „Aktualności Ra
diowo-Telewizyjne” 1994, nr 5, s. 3.

101 Decreto Presidente della Repubblica 29 marżo 1973, n. 156: Approvazione del testo unico del
le disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, Gazzetta 
Ufficiale, n. 113, 3.05.1973.

1112 Tak stało się np. w przypadku telewizji kablowej Teleabruzzo, jednej z pierwszych niezależ
nych stacji telewizyjnych w południowych Włoszech; zob. E. Menduni, Televisione e societa 
italiana: 1975-2000, Milano 2002, s. 38.

Wkrótce po Telebielli jako kolejna zaczęła nadawać telewizja Babelis TV. Pry
watni nadawcy telewizyjni rozpoczęli więc działalność w warunkach braku regulacji 
prawnych określających zasady emisji programów radiowych i telewizyjnych przez 
podmioty inne niż państwowe (dotyczyć to miało zwłaszcza rozprowadzania progra
mów w sieciach kablowych bądź ich rozpowszechniania z nadajników naziemnych)99. 
Na tym tle dochodziło jednak do niezwykłych precedensów. W 1972 r. Telebiella 
otrzymała zgodę lokalnego sądu na emisję programu telewizyjnego drogą kablową 
w czasie trwającej wówczas kampanii wyborczej. Wybory minęły, a Telebiella nie za
przestała nadawania, działając metodą faktów dokonanych100.

Od casusu medialnego do prawnego droga okazała się bardzo krótka. Chadecki 
rząd Giulia Andreottiego wydał dekret nr 156 z 29 marca 1973 r.101, który ujednolicił 
wszystkie środki komunikacji na odległość w jedną kategorię nadawców, określając 
działalność kanałów prywatnych jako nielegalną. Kolejny dekret, wydany w maju 
1973 r., zobowiązał wszystkich nadawców kablowych do zaprzestania nadawania. 
Zdarzały się nawet przypadki rekwirowania przez policję sprzętu nadawców. Więk
szość z nich podporządkowała się jednak zapisom dekretu i zaprzestała działalności, 
z wyjątkiem Telebielli, która nadal emitowała program, czekając na rozwój wydarzeń. 
Sacchi i jego współpracownicy rozpoczęli etap poważnych zmagań o przetrwanie 
stacji102.
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Praktyka wydawania dekretów z mocą ustawy jest bardzo charakterystyczna dla 
włoskiego systemu politycznego. Mimo iż parlament włoski wykonuje funkcję usta
wodawczą, Konstytucja Włoch dopuszcza sytuacje prawotwórstwa o mocy ustawy 
autorstwa Rady Ministrów, przy zachowaniu dominującej pozycji parlamentu. Arty
kuły 76 i 77 Konstytucji dopuszczają bowiem możliwość wydawania dekretów z mocą 
ustawy, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić jedynie na podstawie upoważnienia wy
rażonego w ustawie i udzielonego na określony czas103. Nie może to być jednak upo
ważnienie ogólne. Przyznanie rządowi tej szczególnej kompetencji uzasadniać może 
jedynie konieczność pilnej regulacji konkretnej dziedziny. „Rządowy dekret” mógł jed
nak ukazać się formalnie wyłącznie jako dekret prezydenta Republiki i w ciągu sześć
dziesięciu dni od chwili jego opublikowania w Dzienniku Ustaw (Gazzetta Ufficia- 
le) powinien być przekształcony w ustawę. Rząd powinien przedstawić parlamen
towi dekret jako stosowną inicjatywę ustawodawczą. Jeśli takie przekształcenie nie 
nastąpi, dekret traci moc prawną. Tak też się stało.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 76 i 77.
"M Ibidem, art. 21.
1115 R. Bartoszcze, L. Słupek, op. cit., s. 73; zob. też: R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., 

s. 136, 148-152.
1116 Zob. M. Bankowicz, Rzymski sfinks Giulio Andreotti, [w:] idem, Przywódcy polityczni 

współczesnego świata. Mężowie stanu, demokraci i tyrani, Kraków 2007.

Tymczasem Ministerstwo Poczt i Telekomunikacji, powołując się na zapisy ko
deksu pocztowego, oskarżyło stację Telebiella o łamanie prawa. Sprawa znalazła swój 
finał w sądzie. Sędzia okręgowy, powołując się na zapisy Konstytucji Republiki Wło
skiej z Tl grudnia 1948 r„ a zwłaszcza na art. 21, gwarantujący wszystkim obywate
lom „prawo swobodnego wyrażania swoich myśli za pomocą słowa, pisma i wszel
kich innych środków rozpowszechniania”104, orzekł jednak na korzyść niezależnego 
nadawcy, uznając, że telewizja kablowa ma prawo do emisji programów na obszarze 
lokalnym. Ministerstwo Poczt i Telekomunikacji wyrok ten zaskarżyło105. Sędzia Giu
liano Grizi wystąpił więc z pytaniem prawnym do Sądu Konstytucyjnego o ustalenie 
wykładni przepisów kodeksu pocztowego w zakresie ich zgodności z Konstytucją.

Sprawa nabrała więc charakteru politycznego, opozycja wycofała swoje poparcie 
dla rządu Andreottiego, m.in. z uwagi na brak woli politycznej jego gabinetu prze
prowadzenia reformy systemu medialnego państwa i wobec zachowania dotychcza
sowego monopolu telewizji państwowej RAI. W efekcie 7 lipca 1973 r. premier Giulio 
Andreotti podał się do dymisji106.
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3. Rola orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego (Corte
Costituzionale) w kształtowaniu polityki medialnej Włoch

Po zmianie na scenie politycznej w sprawie usankcjonowania monopolu państwa 
w eterze zabrał głos Sąd Konstytucyjny, zmieniając tym samym dotychczasowy poli
tyczny scenariusz pełnego podporządkowania mediów państwu107.

1117 Z. Machelski, System polityczny Włoch, s. 101-104; por. też: Z. Witkowski, op. cit., s. 211; 
G.M. Flick, Pięćdziesiąt lat włoskiego Sądu Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 6, 
s. 61-76.
Codice postale R.D. 27 febbraio 1936, n. 645: Approvazione del codice postale e delle teleco- 
municazioni, Gazzetta Ufficiale, n. 99, 29.04.1936.

lm Sentenza del Corte Costituzionale n. 225/1974: Parziale illegittimita delle normę „postali”, ma 
sostanziale legittimita del monopolio via etere, Gazzetta Ufficiale, n. 187, 17.07.1974.

110 W 1975 r. programy nadawców zagranicznych rozprowadzane w sieciach kablowych mogło 
odbierać 27 proc, włoskich gospodarstw. W 1976 r. z przeprowadzonych badań oglądalności 
wynikało, że telewizja szwajcarska (nadająca z włoskojęzycznego kantonu Ticino) ma 1,7 min 
widzów, TV Capodistria, nadająca z Jugosławii - 1,6 min, TV Montecarlo, nadająca z księstwa 
Monaco - 800 tys., a drugi program telewizji francuskiej - 100 tys., podczas gdy RAI 1 oglą
dało 29 min, a RAI 2 13 min telewidzów. R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 150.

111 F. Giglioni, imperium medialne Berlusconiego, s. 222; zob. też: M. Argentati, II controllo 
ministeriale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, „Giornale di diritto am- 
ministrativo” 2002, n. 10, s. 1115-1122; G. Malinconico, La commissione parlamentare di 
vigilanza sulla RAI a vent’anni dalia riforma della radiotelevisione pubblica, „Rivista trime- 

Corte Costituzionale wydał w tej sprawie trzy orzeczenia, bardzo ważne z punk
tu widzenia interesów przyszłych nadawców i określenia strategii tworzenia ładu we 
włoskim eterze. Pierwsze to orzeczenie nr 225 z 10 lipca 1974 r., uznające częściową 
niekonstytucyjność norm kodeksu pocztowego, ale w swojej zasadniczej części po
twierdzające zgodność z Konstytucją przepisów kodeksu sankcjonujących monopol 
państwa w dziedzinie nadawania radiowo-telewizyjnego108. Mocą wydanego orzecze
nia zalegalizowano retransmitowanie w sieciach kablowych programów nadawców 
zagranicznych emitujących je w języku włoskim109. Ich oglądalność była oczywiście 
niewielka w porównaniu z dwoma kanałami RAI110, jednak nie wielkość widowni 
była najważniejsza. Chodziło o stworzenie prawnych podstaw tworzenia pluralizmu 
we włoskich mediach.

Ponadto orzeczenie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzial
ności nadawcy państwowego, gdyż wprowadza zasadę odpowiedzialności przed 
parlamentem, a nie jak dotychczas przed rządem. Od tej pory członkowie zarządów 
i rad nadzorczych mediów publicznych mieli być wybierani przez parlament, gdyż 
zdaniem Sądu Konstytucyjnego „takie rozwiązanie daje lepszą gwarancję respekto
wania zasady pluralizmu w mediach. Orzeczenie Sądu miało więc zapobiec sytuacji 
automatycznej wymiany władz mediów publicznych z chwilą powoływania nowego 
gabinetu, zwłaszcza że rządy we Włoszech zmieniają się dość często”111.
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Odejście z telewizji RAI w 1974 r. jej wieloletniego prezesa Ettore Bernabeiego, 
jednego z czołowych polityków chrześcijańskiej demokracji, a wcześniej redaktora 
naczelnego chadeckiego dziennika „II Popolo”, traktuje się jako symboliczną datę po
czątku końca epoki zależności RAI od rządu i podjęcia pierwszych prób przekazania 
kontroli nad nią włoskiemu parlamentowi112.

strale di diritto pubblico” 1996, s. 921; R. Zaccaria, Diritto dell’informazione..., s. 149-172, 
300-323; F. Giglioni, // servizio pubblico..., s. 966; G. Gardini, op. cit., s. 637-674.

112 E. Menduni, op. cit., s. 9; zob. też: G. Mazzoleni, Comunicazione e potere...-, A. Pace, Verso 
la fine del servizio pubblico radiotelevisivo?, [w:] Europa e informazione, a cura di M. Manetti, 
Napoli 2004, s. 9; S. Fois, RAI-TV: „governo"del monopoliopubblico, o „governo’’di un servizio 
pubblico, [w:] // servizio pubblico radiotelevisivo, a cura di C. De Martini et al., Napoli 1983, 
s. 15.
Sentenza del Corte Costituzionale n. 226/1974: Illegittimita del monopolio via cavo e quindi 
sua liberalizzazione, Gazzetta Ufficiale, n. 187, 17.07.1974.

111 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 150.
115 F. Giglioni, Imperium medialne Berlusconiego, s. 222.
116 Legge 14 aprile 1975, n. 103...
117 R. Zaccaria, Diritto dell' informazione..., s. 432; zob. też: P. Caretti, Le competenze delle 

Regioni e delle Province autonome nel settore dell’informazione nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale e negli sviluppi legislativi, [w:] Atti del Convegno II sistema dell’informazione nel 
quadro della liberalizzazione delle telecomunicazioni, Firenze 1997.

W kolejnym orzeczeniu, nr 226, wydanym również 10 lipca 1974 r.113, Sąd Kon
stytucyjny uznał za legalne rozpowszechnianie w sieciach kablowych programów 
innych niż programy telewizji państwowej114. Corte Costituzionale usprawiedliwiał 
zasadność istnienia monopolu państwa w eterze tzw. teorią „niedoboru”, czyli bra
kiem dostatecznej liczby wolnych częstotliwości służących do nadawania drogą na
ziemną, które umożliwiłyby stworzenie w pełni konkurencyjnego rynku nadawców. 
Tym samym Sąd Konstytucyjny potwierdził, że wszelkie inne transmisje telewizyjne, 
alternatywne wobec wykorzystujących częstotliwości naziemne, są wolne i nie pod
legają żadnym ograniczeniom115.

Efektem tych orzeczeń stało się pierwsze w historii transformacji włoskich me
diów jednorodne prawo radiowo-telewizyjne nr 103, uchwalone w kwietniu 1975 r.116, 
które przyznawało kontrolę nad RAI włoskiemu parlamentowi, sankcjonowało mo
nopol państwa w eterze na nadawanie naziemne jedynie w skali ogólnokrajowej, 
a jednocześnie potwierdzało koniec jego wyłączności na nadawanie naziemne na 
poziomie lokalnym. „Prawo to przyznawało włoskim regionom kompetencje legisla
cyjne i administracyjne w zakresie regulacji działalności nadawców telewizji kablo
wych. Ponadto każdy region otrzymał prawo mianowania swoich przedstawicieli do 
komitetów regionalnych w dziedzinie radiofonii i telewizji (Comitati regionali per la 
radiotelevisione) będących organami opiniodawczo-doradczymi zarządu RAI oraz 
desygnowania czterech z dziesięciu członków do zarządu RAI, pochodzących z no
minacji parlamentarnej”117. Presja rynku okazała się jednak silniejsza niż podejmo
wane w tym względzie inicjatywy ustawodawcze. Dopuszczenie przez prawo nada
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wania naziemnego na poziomie lokalnym oznaczało bowiem kres rozwoju telewizji 
kablowej we Włoszech i początek koncentracji kapitału w branży audiowizualnej118.

118 G. Gardini, op. cit., s. 637-640; E. Scotti, II pubblico servizio. Tra tradizione nazionale e pro- 
spettive europee, Padova 2003.

119 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 148.
1211 F. Giglioni, Imperium medialne Berlusconiego, s. 221-222.
121 Zob. E. Menduni, op. cit., s. 15.
122 G. Gardini, op. cit., s. 665-668.

RAI mimo aspirowania do miana telewizji publicznej właściwie nigdy nie peł
niła takiej funkcji. Monopol państwa w eterze został usankcjonowany we Włoszech 
na mocy konwencji państwo-RAI (La convenzione tra lo Stato e la RAI), przyjętej 
w formie dekretu rządowego w 1952 r. „Z chwilą rozpoczęcia regularnego nadawa
nia programu w 1954 r. telewizja włoska była telewizją państwową, a ściślej mówiąc 
rządową. Głównym, a w zasadzie jedynym udziałowcem RAI był państwowy holding 
Instytut na rzecz Modernizacji Przemysłu (LTstituto per la Ricostruzione Industriale, 
IRI), państwowa kompania utworzona jeszcze przed II wojną światową”119.

Obecność Chrześcijańskiej Demokracji we wszystkich rządach I Republiki, aż do 
połowy lat 70. ubiegłego stulecia, oznaczała sprawowanie przez chadecję absolutnej 
kontroli w sektorze radiowym i telewizyjnym. Rok 1974 uznaje się za symboliczną 
datę początku stopniowego „wyzwalania” się RAI spod wpływów rządu i ewolucyj
nego przechodzenia pod kontrolę włoskiego parlamentu120.

W pierwszych trzydziestu latach budowania powojennej włoskiej demokracji 
Radiotelevisone Italiana była zawsze traktowana jako własność klasy politycznej. 
Była więc klasycznym przykładem europejskiego modelu telewizji rządowej, opar
tej na finansowym wsparciu państwa i delegowanych przez nie zadaniach. Umberto 
Eco określił ten etap mianem paleotelevisione121. Paleotelewizję cechowała „powsze
dniość” i pełnienie głównie funkcji informacyjnych, w odróżnieniu od jej następczy
ni - neotelevisione, telewizji nowej ery, bardziej świątecznej, nastawionej głównie na 
rozrywkę, która towarzyszy Włochom do dzisiaj.

Okres 1954-1975 to lata podporządkowania RAI praktycznie jednej partii. Tele
wizja RAI, której prezesem był Bernabei, była więc instytucją monokratyczną. Polity
cy chadecji desygnowali w niej swoich ludzi na stanowiska szefów anten, programów 
informacyjnych czy publicystycznych, nie mówiąc o władzach RAI, które gwaran
towały lojalność telewizji wobec rządu. W 1961 r. uruchomiony został kanał RAI 
DUE122.

„O propagandowym charakterze ówczesnej telewizji świadczy fakt, że mimo iż 
partie lewicowe cieszyły się rosnącym poparciem i zdobywały ponad 40 proc, gło
sów wyborczych, telewizja RAI prezentowała obraz życia politycznego zdominowany 
przez chadecję. Oczywiście taka sytuacja mogła istnieć do czasu, gdy DC była w sta
nie rządzić państwem w koalicji z mniejszymi partiami. Na początku lat 70. doszło 
jednak do zmian politycznych, na co złożyły się m.in. rewolta studencka końca lat 
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60., fala terroryzmu, rosnące wpływy komunistów, w rezultacie których chadecja 
musiała rozszerzyć skład koalicji rządowej o partię socjalistyczną”123.

121 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 149.
124 Zob. G. Di Gaspare, Servizipubblici in trasformazione, Padova 2001.
125 Sentenza del Corte Costituzionale n. 225/1974...; zob. też: F. Giglioni, II sistema...
126 Tę specyficzną regułę włoskiego systemu politycznego, jaką jest częsta zmiana gabinetu, pod

ważył jednak Berlusconi, który zasiadając ponownie w fotelu premiera w latach 2001-2006, 
pobił w 2004 r. powojenny rekord długości sprawowania tego urzędu. W kraju, który w ciągu 
ostatnich 59 lat miał dokładnie 59 rządów, on utrzymywał się u władzy nieprzerwanie od po
nad trzech lat. Zob. też: Z. Machelski, System polityczny Włoch, s. 149-156.

127 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 149; zob. też: L. Bianchi, Il servizio pubbli- 
co radiotelevisivo, [w:| Trattato di diritto amministrativo, vol. 28, a cura di G. Santaniel- 
lo, Padova 1999, s. 729-749; C. Marzuoli, II contratto di servizio in materia radiotelevisivo: 
un contratto autentico?, „Diritto della Radiodifussioni e delle Telecomunicazioni” 2000, n. 3, 
s. 765; E. Apa, II nodo di Gordio: informazione televisiva, pluralismo e Costituzione, „Quaderni 
Costituzionali” 2004, n. 2, s. 339; G.E. Berlingerio, Studi sulpubblico servizio, Milano 2003.

128 Dzięki takiemu rozwiązaniu w rękach rządu pozostawała praktycznie całość kapitału RAI, 
która w latach 90. przekształciła się w spółkę akcyjną.

Wejście do rządu socjalistów spowodowało, że chadecy musieli podzielić się 
z nimi swoimi wpływami politycznymi w telewizji RAI. W 1974 r.124 Sąd Konstytu
cyjny orzekł, że organy zarządzania i nadzoru koncesjonowanych spółek publicznych 
radia i telewizji mają być wybierane przez parlament, a nie przez rząd. W uzasad
nieniu sąd podkreślił, że to właśnie parlament, z natury rzeczy, daje lepszą niż rząd 
gwarancję respektowania zasad pluralizmu politycznego125. Biorąc pod uwagę fakt, że 
rządy - zwłaszcza we Włoszech - zmieniają się bardzo często, powodowałoby to au
tomatyczne zmiany we władzach mediów publicznych. Orzeczenie sądu miało temu 
zapobiec126.

Stosownie do zapisów ustawy z 1975 r. „nadzór nad RAI został powierzony 
40-osobowemu komitetowi parlamentarnemu, którego zadaniem było zagwaranto
wanie przestrzegania pluralizmu politycznego oraz realizacji zasad służby publicznej. 
Komitet parlamentarny mianował 10 z 16 członków zarządu RAI (Consiglio d’Am- 
ministrazione). W rezultacie koalicja rządowa, mająca większość w parlamencie, po
siadała też większość miejsc w komisji parlamentarnej i automatycznie we władzach 
RAI. Ponadto rząd posiadał pośredni wpływ na mianowanie pozostałych 6 członków 
zarządu telewizji, gdyż o ich wyborze decydowali udziałowcy RAI, czyli holding IRI, 
którego prezes był mianowany przez rząd”127.

Mimo więc sprawowania formalnej kontroli nad RAI przez włoski parlament 
rząd poprzez swojego ministra zastrzegł sobie wyłączne prawo przyznawania kon
cesji telewizyjnych oraz sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez telewizję 
konwencji dotyczącej wypełniania misji publicznej128. Ponadto, w porozumieniu 
z zarządem RAI, mianował dyrektora generalnego RAI, a także określał wysokość 
abonamentu, z którego finansowana była telewizja.

Parlament natomiast, oprócz stanowienia prawa dla całego sektora audiowizual
nego, wybierał władze RAI, która miała wypełniać misję nadawcy publicznego. Tak 
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więc „marszałkowie obu izb włoskiego parlamentu mianowali wspólnie 5 członków 
do zarządu telewizji, którzy spośród siebie wybierali przewodniczącego. Należy przy 
tym podkreślić, że takie prawo mianowania członków zarządu zostało przyznane 
marszałkom dopiero w roku 1993, kiedy we Włoszech zaczęła obowiązywać niepi
sana zasada konstytucyjna, zgodnie z którą marszałek Izby Deputowanych (Camera 
dei Deputati) powinien być przedstawicielem opozycji, a marszałek Senatu reprezen
tować parlamentarną większość”129.

129 F. Giglioni, lmperium medialne Berlusconiego, s. 228-229; zob. tez: A. Pace, Per una lettura 
,,in controluce" del messaggio presidenziale su pluralismo e imparzialita dell’informazione, [on- 
line:] http://www.decesare.info/pace%20su%20messaggio.htm, 15.12.2011; O. Grandinetti, 
La radiotelevisione, [w:] Trattato di diritto amministrativo, vol. 2, a cura di S. Cassese, Milano 
2003, s. 1846,

13(1 F. Giglioni, lmperium medialne Berlusconiego, s. 228-229; zob. tez: G. Napolitano, Rai 
e servizio pubblico: oltre il dibattito politico, „Quaderni del Laboratorio sui Servizi a Rete” 2006, 
n. 2, s. 31; V. Zeno Zencovich, II servizio pubblico radiotelevisivo nel nuovo quadro norma
tivo comunitario, „Diritto informazione” 2003, n. 3, s. 6.

131 R. Zaccaria, Diritto dell’informazione..., s. 149-150.
132 S. Grassi, Recenti problemi sullambito dei poteri conoscitivi della commissione parlamentare 

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisisvi, [w:] Rapporto ‘93 sui problemi 
giuridici della radiotelevisione in Italia, a cura di P. Barile, R. Zaccaria, Torino 1994, s. 425 
i n.; Ídem, La Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza sulla Rai: prospettive di 
riforma, [w:] Trattato di diritto amministrativo, vol. 28, s. 155 i n.

133 F. Giglioni, lmperium medialne Berlusconiego, s. 223 i n.

„A zatem z chwilą wejścia w życie tej zasady przyznanie parlamentowi takiego 
uprawnienia miało pełnić funkcję gwarancji respektowania zasady politycznego 
pluralizmu. Jednakże po roku 1994, po zwycięstwie w wyborach Berlusconiego, 
a w konsekwencji zmianie włoskiej ordynacji wyborczej, ta niepisana reguła także się 
zmieniła. Od tamtej pory marszałkowie obu izb musieli reprezentować parlamentar
ną większość. W konsekwencji ratio legis takiego nominowania członków zarządu 
RAI zostało poważnie osłabione”130.

Odrębnym organem parlamentarnym nadzorującym obecnie działalność telewi
zji RAI jest Komisja Parlamentarna ds. Kontroli Przekazów Radiowo-Telewizyjnych 
(La Commissione parlamentare per 1’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi ra- 
diotelevisivi, CPIV)131. Jej zadaniem jest wydawanie zaleceń dotyczących wykony
wania zadań programowych przez RAI, a w szczególności respektowania pluralizmu 
politycznego, kulturowego i społecznego w przekazach informacyjnych oraz ocena 
pracy samych dziennikarzy132. Komisja zapewnia więc ochronę prawną realizacji 
przez telewizję zadań wynikających ze służby publicznej. Pełniąc swe funkcje, może 
żądać od władz RAI złożenia stosownych wyjaśnień w sprawach dotyczących wyko
nywania misji przez nadawcę publicznego133.

W efekcie zmian na włoskiej scenie politycznej w roku 1975, z chwilą rozszerze
nia przez chadeków składu koalicji rządowej o partię socjalistyczną, kontrola poli
tyczna nad RAI przestała być jej wyłącznym udziałem. Nieformalna umowa zawarta 
w tej sprawie przeszła do historii jako „porozumienie z Camillucia”, od nazwy ulicy 
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w Rzymie, gdzie została zawarta. Określała ona zasady podziału partyjnych wpły
wów w państwowym radiu i telewizji RAI (tzw. lottizzazione). Porozumienie to de 
facto przydzielało partiom politycznym poszczególne kanały państwowego radia 
i telewizji13,1.

Intencją tego porozumienia było więc pozbawienie komunistów, jako ówczes
nej największej partii opozycyjnej w parlamencie, wpływu na telewizję. Komuniści 
z Włoskiej Partii Komunistycznej (Partito Comunista Italiano, PCI) musieli zadowo
lić się pozorną kontrolą parlamentarną nad RAI, ale mając na względzie ewentualną 
współpracę z socjalistami, nie protestowali* 135. Zatem podział wpływów w mediach 
państwowych pomiędzy partie koalicji rządzącej, z uwzględnieniem niewielkich 
praw opozycji parlamentarnej, stał się faktem i utrwalił na wiele lat obowiązującą 
w tym względzie praktykę.

IM E. Menduni, op. cit., s. 53.
135 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 149.
116 Legge 14 aprile 1975, n. 103...
117 R. Wojdan-Jaskulska, Regionalne wrzenie, „Aktualności Radiowo-Telewizyjne” 1993, 

nr 1-2, s. 23.
Ibidem. Dwadzieścia jeden ośrodków regionalnych telewizji RAI nie zmieniło więc swojego 
statusu. Pozostając w strukturze przedsiębiorstwa państwowego, pełniły funkcję oddziałów 
centrali w regionach. Wyjątek stanowiły regiony o tzw. statusie specjalnym, gdzie ośrodki re
gionalne miały największą autonomię. Dotyczyło to Sycylii (Palermo), Sardynii (Cagliari), 
Doliny Aosty (Valle dAosta), Friuli-Wenecji Julijskiej (Udine), oraz Trydentu-Górnej Adygi 
(Bolzano). Z czasem ośrodki te rozpoczęły nadawanie części programów w językach, którymi 
na co dzień posługują się ich mieszkańcy: niemieckim i retoromańskim (lingua ladina) - Bol
zano, retoromańskim - Trydent, francuskim - Dolina Aosty (Valle dAosta) i słoweńskim friuli 
(Wenecja Julijska) - Udine. Miało to wzmacniać poczucie włoskiej tożsamości narodowej, 
w poszanowaniu odrębności kulturowych i tradycji regionów. Od 2004 r. prawo do odbioru 
programów radiowych i telewizyjnych w językach tych regionów gwarantuje zapis art. 17 pkt 
2f Legge Gasparri: „II servizio pubblico generale radiotelevisivo (...) garantisce la diffusione di 
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autónoma di 

Ustawa uchwalona przez włoski parlament w kwietniu 1975 r.136 miała stanowić 
podstawę reformy państwowego radia i telewizji RAI, a zwłaszcza ich decentralizacji. 
„Przewidywała ona uruchomienie trzeciego, regionalnego programu telewizyjne
go, który miał umożliwić telewizji RAI skuteczne przeciwstawienie się konkurencji 
powstających wówczas licznych prywatnych stacji lokalnych. RAI TRE rozpoczął 
jednak nadawanie dopiero 15 grudnia 1979 r., kiedy prywatna konkurencja zdążyła 
utrwalić już swoją pozycję w regionach”137.

Jak pisze Renata Wojdan-Jaskulska, „lokalne telewizje komercyjne, których po
wstały setki, nie zagrażały wówczas pozycji RAI w znaczący sposób. Dopiero gdy 
pojawiły się sieci ogólnokrajowe, zaczęły one stopniowo odbierać widzów telewizji 
państwowej. Z chwilą gdy Fininvest Berlusconiego dysponował już trzema kanałami 
ogólnokrajowymi (Canale 5, Italia 1 i Rete 4), władze telewizji państwowej postano
wiły, dla zachowania równowagi, utrzymać jedność RAI TRE w jej ogólnokrajowym 
kształcie”138. Polityczną kontrolę nad RAI TRE sprawowała Włoska PCI.
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Procesowi coraz większego upolitycznienia RAI towarzyszyło powstawanie ko
lejnych komercyjnych stacji telewizyjnych i radiowych. Zakładali je przedsiębiorcy, 
grupy społeczne, organizacje i partie polityczne. „W 1976 r. było we Włoszech 68 
prywatnych stacji telewizyjnych, w rok później już 244 i wciąż pojawiały się kolej
ne”139. Właściciele prywatnych stacji telewizyjnych nie zamierzali jednak inwestować 
w rozwój infrastruktury do nadawania w sieciach kablowych, wykorzystywali nadaj
niki naziemne, czekając na rozwój wydarzeń140.

Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regio- 
ne autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia”.

139 R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjność..., s. 5.
1411 Jak podaje Wojdan-Jaskulska, „w 1982 r. nasycenie nimi było największe na świecie, większe 

nawet niż w USA. We Włoszech jedna stacja przypadała na 93 tys. mieszkańców, w USA na 
274 tys.”. Ibidem. Bartoszcze dodaje, że na początku lat 80. we Włoszech było 800 stacji tele
wizyjnych i aż 8 tys. radiowych. R. Bartoszcze, Prasa radio i telewizja..., s. 148; zob. też: 
R. Wojdan-Jaskulska, Telewizje prywatne we Włoszech, „Aktualności Radiowo-Telewizyj
ne” 1983, nr 5.

141 Sentenza del Corte Costituzionale n. 202/1976: Non puô essere invocata la limitatezza delle 
frequenze per quello che riguarda le trasmissioni locali, Gazzetta Ufficiale, n. 205, 4.08.1976.

142 R. Bartoszcze, Prasa radio i telewizja..., s. 150-151.
143 Zob. G. Parotto, Silvio Berlusconi. Der doppelte Körper des Politikers. Politik, Religion, Televi

sion, München 2009; eadem, Sacra officina. La simbolica religiosa di Silvio Berlusconi, Milano 
2007; M. Barisione, L’immagine del leader. Quanto conta pergli elettori?, Bologna 2006; A. 
Abbruzzese, Elogio del tempo nuovo. Perché Berlusconi ha vinto, Genova 1994; G. Mazzo- 
leni, With the Media, without the Media. Reasons and Implications of the Electoral Success of 

Trybunał Konstytucyjny, stając w obliczu faktów dokonanych, ostatecznie zalega
lizował istniejący stan rzeczy. W orzeczeniu nr 202 z czerwca 1976 r.141 potwierdził, 
że przekazy radiowo-telewizyjne na szczeblu lokalnym są wolne, gdyż w odróżnieniu 
od skali ogólnokrajowej na poziomie lokalnym nie ma żadnych limitów dostępnych 
częstotliwości naziemnych.

W opinii autora brak precyzyjnych rozwiązań legislacyjnych mógł budzić uza
sadnione wątpliwości natury interpretacyjnej wśród nadawców, co jedynie pogłę
biało chaos we włoskim eterze. Dotyczyło to zwłaszcza braku ustawowego zdefinio
wania pojęcia livello lócale (poziom lokalny), ograniczającego zakres nadawania ich 
stacji. Szybko więc okazało się, że wprowadzone w orzeczeniu Sądu Konstytucyjne
go rozróżnienie na poziom lokalny i ogólnokrajowy jest rozwiązaniem sztucznym, 
sprzyjającym tzw. efektowi „spinania sieci”. W praktyce nie stanowiło bowiem żadnej 
bariery dla powstawania ogólnokrajowych sieci telewizyjnych, konkurencyjnych wo
bec państwowej telewizji RAI.

W gronie najpoważniejszych konkurentów RAI znaleźli się włoscy wydawcy 
prasy: Rusconi, Mondadori i Rizzoli, którzy stali się też nadawcami telewizyjnymi, 
a także koncerny finansowe (Ferruzzi Finanziaria, właściciel Tele Monte Cario) oraz 
przemysłowe (Peruzzo, właściciel sieci Rete A)142. Najgroźniejszym z nich okazał się 
jednak przedsiębiorca budowlany Silvio Berlusconi, właściciel telewizji kablowej 
Telemilano143.
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Największe grupy włoskich przedsiębiorców rozpoczęły zatem działalność 
w branży telewizyjnej początkowo jedynie na szczeblu lokalnym. Wobec braku pre
cyzyjnych regulacji prawnych co do sposobu podziału częstotliwości naziemnych 
i sprzyjającej koniunktury politycznej z czasem rozszerzyły one swoją działalność na 
skalę regionalną i ponadregionalną. Rozpoczął się więc proces zawłaszczania wło
skiego eteru przy braku reakcji włoskiego parlamentu144.

Silvio Berlusconi in 2001, [w:j European Culture and the Media, eds. I. Bondebjerg, P. Gol
ding, Bristol 2004, s. 257-276.

144 F. Giglioni, Ilsistema...
145 Zob. G. Mazzoleni, Comunicazione e potere...
146 K. Williams, op. cit., s. 69.
147 K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 181.
148 R. Bartoszcze, Prasa radio i telewizja..., s. 150.
149 Ibidem, s. 151.

Najbardziej prężni nadawcy lokalni stworzyli sieci, konsolidacja kapitału umoż
liwiała im nadawanie w skali ponadregionalnej, a w konsekwencji ogólnokrajowej, 
z ominięciem limitu ograniczającego zasięg emisji stacji prywatnych do poziomu lo
kalnego. Ci, którym nie udało się przetrwać na konkurencyjnym rynku, gdyż nie było 
ich stać na zakup amerykańskich seriali, cieszących się wówczas olbrzymią oglądal
nością, zostali przejęci m.in. przez Berlusconiego145.

Lata 80. były dla włoskiej telewizji czasem zaciekłej konkurencji. Medioznawcy 
porównują ten okres do podboju Dzikiego Zachodu. Cechowały go: „niczym nie
ograniczona rywalizacja, narodziny i zgony setek przedsiębiorstw medialnych, szyb
ko rosnące koszty produkcji oraz konsolidacja prywatnych stacji, zagarnianych przez 
jeden koncern”146.

W 1980 r. telewizja kablowa Telemilano zmieniła nazwę na Canale 5. Od tej 
pory tworzyły ją wykupione przez Fininvest stacje nadające na obszarze północnych 
Włoch. Sieć Canale 5 stała się więc podstawą rozwoju medialnego imperium Berlu
sconiego. Jego najpoważniejszymi konkurentami były dwie sieci ogólnokrajowe - Ita
lia 1 (należąca do wydawnictwa Rusconi) oraz Rete 4 (własność wydawnictwa Mon- 
dadori)147. „Najwcześniej z rywalizacji odpadło wydawnictwo Rizzoli, a do połowy 
lat 80-tych także Rusconi i Mondadori zaprzestały działalności w sferze telewizji”148.

Jak podaje Roman Bartoszcze, w styczniu 1983 r. Fininvest Berlusconiego kupił 
od Rusconiego sieć Italia 1 za 35 mld lirów. W tym samym roku rozpoczęła nada
wanie Rete 4. Swoją pozycję na rynku budowała dzięki wykupieniu praw do emisji 
amerykańskich seriali Dynastia i Wichry wojny, które stają się telewizyjnymi hitami 
lat 80. Niestety kłopoty finansowe koncernu wydawniczego Mondadori zmusiły go 
do sprzedaży sieci i wycofania się z branży telewizyjnej. Inwestorem strategicznym 
został Berlusconi, który w sierpniu 1984 r. kupił Rete 4 za 130 mld lirów. „W efekcie 
dokonanych zakupów w 1984 r. powstała spółka Reti Televisive Italiane (RTI) wcho
dząca w skład koncernu Fininvest Berlusconiego, składająca się z trzech odrębnych 
sieci - Canale 5, Italia 1 i Retequattro”149.
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W efekcie takiej właśnie regulacji rynkowej włoski system telewizyjny od połowy 
lat 80. cechować będzie tzw. duopol medialny: „z jednej strony trzy kanały państwo
wej telewizji RAI, a z drugiej telewizja prywatna - trzy kanały Fininvestu, a ponadto 
sieć Rete A (Peruzzo) i Telemontecarlo (Feruzzi Finanziaria)”150.

150 Ibidem-, zob. też: G. Sartori, II sultanato, Roma-Bari 2009.
151 R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjność..., s. 5.
152 Ibidem, s. 6; zob. też: G. Gamaleri, Video(demo)crazia. Convivere con la TV nel sistema mag- 

gioritario, Roma 1994.
153 R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjność..., s. 6; zob. też: E. Menduni, op. cit., s. 87.
15,1 R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjność..., s. 6, zob. też: P. Mur i a Id i, Storia del giornalismo 

italiano. Dalle gazzette a internet, Bologna 2006.

Zdaniem Renaty Wojdan-Jaskulskiej „małe stacje lokalne poczuły się zagrożo
ne takim sposobem »porządkowania« włoskiego eteru. Stowarzyszenie niezależnych 
nadawców ANTI złożyło pozew do sądu w Mediolanie, oskarżając sieci Canale 5 
i Rete 4 o łamanie prawa przez jednoczesne nadawanie z nadajników naziemnych 
tych samych programów na obszarze całego kraju, co w świetle orzeczenia Sądu Kon
stytucyjnego z 1974 r. stanowić miało wyłączny przywilej telewizji państwowej RAI. 
Sąd w Mediolanie orzekł jednak, że emisja programów telewizyjnych na obszarze 
całego kraju jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nadawane są one z kaset wideo, 
a nie rozpowszechniane jednocześnie dzięki sieci nadajników naziemnych. Tym sa
mym zalegalizowano praktykę od miesięcy stosowaną przez Berlusconiego. Podobne 
orzeczenie wydał także sąd w Palermo”151.

Jak podaje Wojdan-Jaskulska, sędziowie w innych miastach, Genui, Rzymie, Tu
rynie i Pescarze, orzekli na niekorzyść Berlusconiego i 16 października 1984 r. podjęli 
próbę powstrzymania stosowanych przez niego praktyk. Rozpoczęła się tzw. wojna 
smerfów (guerra dei puffi), świadcząca o niezwykłej sile społecznego oddziaływa
nia sieci telewizyjnych należących do Fininvestu. Tego dnia włoska policja wkroczyła 
bowiem jednocześnie do siedzib trzech sieci Fininvestu, konfiskując setki kaset wi
deo w porze, gdy właśnie miała być nadawana bajka Smerfy, ciesząca się ogromną 
oglądalnością. Stacje Berlusconiego zmuszono do zawieszenia emisji152. Nadawano 
tylko muzykę żałobną, a nazajutrz pojawiła się plansza z numerami telefonów do 
ówczesnego premiera Włoch Bettina Craxiego jako właściwego adresata interwencji 
rozżalonych widzów153.

Jak twierdzi Wojdan-Jaskulska, w obronie praw widzów stanęła włoska prasa. 
Pisano o zamachu na konstytucyjne gwarancje wolności mediów i swobody wyraża
nia opinii, a przy okazji krytykowano rząd i parlament za wieloletnią zwłokę w two
rzeniu regulacji prawnych dla sektora radiowego i telewizyjnego, adekwatnych do 
zmian zaistniałych na rynku nadawców. Tylko nieliczni dziennikarze odważyli się 
poprzeć stanowisko sędziów, tłumacząc, że restrykcje godziły nie w telewizję prywat
ną w ogóle, lecz w skupione w jednych rękach trzy sieci, które bezprawnie osiągnęły 
na rynku pozycję dominującą154.
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Berlusconi postanowił wykorzystać niezadowolenie widzów, które zręcznie pod
sycał, emitując zmanipulowane sondaże poparcia. Dlatego też we Włoszech uznaje 
się wojnę smerfów za przykład pierwszej kampanii guasi-politycznej, przeprowa
dzonej z wykorzystaniem prywatnej sieci telewizyjnej. Do obrony swoich interesów 
Berlusconi zaangażował także wiele osób publicznych, znanych wcześniej widzom 
z anteny, które świadczyły na jego korzyść. Przede wszystkich w swoich wystąpie
niach, nacechowanych znamienną dla Włochów egzaltacją, eksponowali oni zasłu
gi Berlusconiego dla demokracji, czyli wyzwolenie radia i telewizji spod monopolu 
RAI, mówili także o tysiącach miejsc pracy, które stworzył, czym przyczynił się do 
gospodarczego rozwoju kraju155.

155 R. Wojdan-Jaskulska, ¡ego Emisyjność..., s. 6. Berlusconi już na początku lat 90. próbował 
powielić także w Polsce model tworzenia medialnego imperium. „Italianizacja” polskich me
diów elektronicznych miała nastąpić wskutek działalności sieci Polonia 1. Sardyńczyk Nicola 
Grauso podjął próbę „skolonizowania” polskiego eteru na wzór włoski, podobnie jak uczynił 
to Berlusconi, budując sieć swojej telewizji.

156 F. Giglioni, Imperium medialne Berlusconiego, s. 222-223.
157 Legge 4 febbraio 1985, n. 10: Conversione in legge del Decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, 

recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, Gazzetta Ufficiale, 
n. 30, 5.02.1985.

4. Utrwalenie duopolu we włoskim eterze mocą rządowego 
dekretu premiera Bettina Craxiego z 1984 roku

W 1984 r. w procesie transformacji włoskich mediów nastąpiła rzecz niemająca 
precedensu w skali światowej. Pod presją widzów i włoskiej prasy przychylnej Berlu- 
sconiemu cztery dni po nieudanej próbie zawieszenia nadawania przez sieci Finin- 
vestu ówczesny premier Włoch, socjalista Bettino Craxi, przyjaciel Berlusconiego 
i główny architekt jego politycznej kariery, wydał 20 października 1984 r. dekret, 
który legalizował działalność istniejących już nadawców prywatnych, potwierdzając 
ich status quo, oraz zezwalał na łączenie sygnałów poszczególnych stacji telewizyj
nych i równoczesną emisję programu w całej sieci z nadajników naziemnych (tzw. 
interconnessione)156.

Dekret rządu Craxiego stanowił fundament prawny w dziedzinie regulacji dzia
łalności sektora radiowo-telewizyjnego. Formalnie ukazał się jako dekret prezydenta 
Republiki. Rząd Craxiego przedstawił następnie dekret parlamentowi jako inicjaty
wę ustawodawczą. Na mocy art. 76 i 77 włoskiej Konstytucji dekret został następnie 
przekształcony w ustawę n. 10/1985, przyjętą przez włoski parlament w 1985 r. Nowa 
ustawa sankcjonowała de facto duopol medialny, określany też mianem oligopolu157. 
Faworyzowała bowiem już tylko dwa liczące się na rynku podmioty mające równe 
prawa do nadawania naziemnego w skali ogólnokrajowej: państwową telewizję RAI 
oraz Fininvest Berlusconiego, dopuszczając łączną emisję sygnału telewizyjnego jego 
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trzech ponadregionalnych sieci telewizyjnych. W opinii autora od tej chwili tworze
nie włoskiego prawa w sektorze audiowizualnym odbywało się wyłącznie w interesie 
tych dwóch dominujących podmiotów, a oligopol medialny stał się symbolem stano
wienia prawa dla nielicznych.

Berlusconiemu zależało jednak na tym, aby z przyczyn politycznych zachować 
pozory istnienia pluralizmu we włoskim eterze. Potrzebował bowiem „dobrej prasy”, 
aby odeprzeć zarzuty o zmonopolizowanie rynku nadawców prywatnych. Zalegali
zowanie działalności istniejących już nadawców prywatnych było dla Berlusconiego 
korzystne zarówno ekonomicznie, jak i politycznie. Berlusconi zaczął podporząd
kowywać sobie małe stacje za pomocą swoich dwóch potężnych spółek - Publitalia 
i Reteitalia, wchodzących w skład spółki akcyjnej Fininvest158. „Publitalia była spół
ką zajmującą się akwizycją reklam dla wszystkich trzech sieci Fininvestu, natomiast 
Reteitalia - spółką producencką, która oferowała małym stacjom wyemitowane już 
filmy, seriale, telenowele i różnego rodzaju programy. Dzięki nim stacje te miały stałe 
ramówki programowe i nie musiały zabiegać o reklamy. Z czasem doszło do fuzji 16 
ponadregionalnych nadawców w sieć Italia 7, do której Berlusconi dokładał rocznie 
ponad 20 mld lirów”159.

158 Fininvest mógł podporządkować sobie nadawców prywatnych dzięki temu, że kontrolował 
wszelkiego typu usługi w branży audiowizualnej, reklamowej, muzycznej i kinematograficz
nej. Jak podaje Roman Bartoszcze, „Fininvest był bowiem udziałowcem w następujących 
spółkach: Rete Italia, Publitalia, Reteitalia Produtions, Mediaset, Five Records, RTI Reti Tele- 
visive Italiane, Videotime i Videonews oraz Silvio Berlusconi Communications, w skład któ
rej wchodziły: Medeusa Distribuzione, Artisti Associati i Cinema 5, zajmujące się produkcją 
i dystrybucją filmów. Dodatkowo Fininvest miał 50 proc, udziałów w spółce dystrybucyjnej 
Pentafilm oraz 10 proc, udziałów w kanałach płatnej telewizji Telepiù 1,2 i 3”. R. Bartoszcze, 
Prasa, radio i telewizja..., s. 150; zob. też: B. Rauen, Berlusconi: Wahlkampf mit den eigenen 
Medien, „Media Perspektiven” 1994, Nr. 7, s. 349-361.
R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjność..., s. 7.

!«i w 1983 r. oglądalność stacji telewizyjnych we Włoszech wyglądała następująco: RAI 1 - 28,9 
proc., Canale 5-25 proc., Italia 1 - 14 proc., Rete 4-12 proc., RAI 2 - 9,9 proc., RAI 3-1,4 
proc., pozostali łącznie 8,8 proc.; por. R. Bartoszcze, Prasa radio i telewizja..., s. 151.

W ten oto sposób stacje komercyjnych nadawców prywatnych miały stwarzać 
pozory pluralizmu we włoskich mediach. Konsekwencją tego procesu była utrata 
dużej części widzów i reklamodawców przez dotychczasowego monopolistę RAI na 
rzecz stacji prywatnych. Popularne seriale i coraz liczniejsze na ich antenie programy 
rozrywkowe przyciągały odbiorców, więc w krótkim czasie wpływy z reklamy nadaw
ców prywatnych i telewizji państwowej stopniowo się wyrównywały160.
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5. Pierwsze działania legislacyjne na rzecz ochrony 
pluralizmu medialnego we Włoszech

Nadzieją na uporządkowanie chaosu we włoskim eterze stało się tzw. prawo 
Mammiego (LeggeMammi) z 6 sierpnia 1990 r„ nazwane tak od nazwiska ówczesne
go ministra poczt i telekomunikacji Oscara Mammiego161. Sąd Konstytucyjny uznał 
bowiem uchwaloną przez parlament ustawę nr 10 z 4 grudnia 1985 r. za niezgodną 
z Konstytucją, gdyż sankcjonowała ona nadawanie programu w skali ogólnokrajowej 
przez nadawców lokalnych tworzących sieci. Takie prawo posiadał wówczas wyłącz
nie nadawca państwowy RAI. Nową ustawę medialną przedłożył więc parlamentowi 
w 1990 r. ówczesny premier Włoch Giulio Andreotti162. Tworzenie włoskiego prawa 
mediów miało się zatem odbywać zgodnie z postanowieniami Europejskiej konwen
cji o telewizji ponadgranicznej z 1989 r., a zwłaszcza dyrektywy Unii Europejskiej (nr 
89/552/EWG) dotyczącej działalności telewizyjnej. Uchwalona przez włoski parla
ment ustawa z 1990 r. formalnie znosiła monopol RAI w eterze na szczeblu krajowym 
i tworzyła podstawy prawne do stworzenia we Włoszech konkurencyjnego rynku 
nadawców.

161 Legge 6 agosto 1990, n. 223...
162 Giulio Andreotti, polityk chadecji, był siedmiokrotnie premierem w latach 1972-1973, 1976- 

-1979 i 1989-1992. W 1993 r. został pozbawiony immunitetu. Oskarżony o korupcję i współ
pracę z mafią sycylijską wycofał się z życia politycznego. Po wieloletnim procesie w roku 1999 
został uniewinniony. W 2002 r. w procesie o zlecenie zabójstwa dziennikarza został skazany 
na 24 lata więzienia, jednak rok później został uniewinniony przez włoski Sąd Najwyższy. 
Uznano, iż nie ma wystarczających dowodów, że pragnął on śmierci dziennikarza i zwrócił się 
do mafii o jego zgładzenie; zob. M. Bankowicz, op. cit.

I6' G. Gard i ni, op. cit., s. 647.
1M II sistema radiotelevisivo pubblico e privato, a cura di E. Roppo, R. Zaccaria, Milano 1991, 

s. 94; S. Crisci, II Garanteper la radiodiffusione e leditoria, Torino 1993; P. Viapiana, II Ga- 

Intencją ustawodawcy, zawartą w preambule ustawy, było zagwarantowanie 
w przekazach medialnych „pluralizmu, obiektywizmu, kompletności i niepodzielno
ści informacji, otwartości na różne poglądy, tendencje polityczne, społeczne, kultu
ralne i religijne, z poszanowaniem praw i wolności odbiorców gwarantowanych im 
przez Konstytucję, a więc respektowanie przez nadawców fundamentalnych zasad 
dotyczących funkcjonowania systemu radiowo-telewizyjnego oraz ich urzeczywist
nienie zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne”163.

5.1. Rola gwaranta (II Garante) w tworzeniu podstaw polityki 
medialnej Włoch i określeniu jej głównych celów

Legge Mammi powoływało nowy organ państwowy, którego zadaniem było stanie 
na straży wykonywania przez nadawców i wydawców zapisów niniejszej ustawy oraz 
regulowanie działalności sektorów audiowizualnego, prasowego i wydawniczego164.
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Artykuł 6 pkt 1 powoływał urząd Gwaranta ds. Transmisji Radiowych i Wydawnictw 
(II Garante per la radiodiffusione e leditoria), rozszerzając zakres kompetencji do
tychczasowego Gwaranta ds. Wydawnictw (II Garante dell’Editoria)165.

rante dellattuazione della legge per leditoria e U Garante per la radiodiffusione e leditoria: due 
figure istituzionali a confronto, „II diritto dell’informazione informática” 1991, n. 2, s. 235; 
A. Loiodice, Gli organi digaranzia del sistema radiotelevisivo in Italia, [w:J Rapporte '93..., 
s. 92; A. Brighina, Gli organi digoverno e digaranzia nel sistema radiotelevisivo, [w:] Trattato 
di diritto amministrativo, vol. 15, t. 2: La radiotelevisione, a cura di R. Zaccaria, Padova 1996, 
s. 181.

165 Urząd Gwaranta ds. Wydawnictw (Garante dell’Editoria) istniał już od roku 1981, powołany 
mocą art. 8 ustawy nr 416 z dnia 5 sierpnia 1981 r. (Disciplina delle imprese editrici e prowi- 
denze per leditoria, Gazzetta Ufficiale, n. 215, 6.08.1981). Prawo nr 223 z 1990 r. rozszerzyło 
jego kompetencje w zakresie nadzoru nad audiowizualnymi środkami masowego komuni
kowania; zob. G. Corasaniti, Commente all’art. 6 della legge n. 223 del 1990, [w:] Il sistema 
radiotelevisivo pubblico eprivate, s. 94; M. Buoncristiano, Commente all’art. 6 della legge n. 
223 del 1990, [w:] Le nuove leggi civili commentate, a cura di E. Bocchini, N. Lipari, Roma 
1991, s. 673.

■w Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 6 pkt 2: „II Garante é nominato con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati”.

167 Art. 6 pkt 3: „II Garante dura in carica un quinquennio e non puo essere confermato; per tutta 
la durata dell’incarico non puô esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, 
né essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive, né avere inte- 
ressi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore”.

Tryb powoływania tego organu regulował art. 6 pkt 2, zgodnie z którym gwarant 
był powoływany dekretem prezydenta Republiki, na podstawie rekomendacji prze
wodniczących obu izb włoskiego parlamentu166. Zapis tego artykułu ściśle zawężał 
krąg osób, które mogły być desygnowane na to stanowisko. Gwarant mógł być wy
bierany spośród byłych sędziów Sądu Konstytucyjnego, przewodniczących wydziału 
Sądu Kasacyjnego bądź profesorów prawa, zarządzania lub ekonomii oraz ekspertów 
o uznanych kompetencjach w dziedzinie środków masowego komunikowania. Nie 
było to więc ciało kolegialne, ale jednoosobowy organ państwa.

Czas oraz warunki sprawowania urzędu przez gwaranta regulował pkt 3 art. 6, 
mocą którego był on powoływany na okres pięciu lat, bez możliwości ponownego 
wyboru na pełną kadencję. W trakcie pełnienia swych obowiązków gwarant nie mógł 
prowadzić żadnej innej działalności zawodowej, a zwłaszcza zajmować stanowisk 
kierowniczych w instytucjach publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych, ani 
też pełnić funkcji obieralnych, jak również nie mógł mieć pośrednich ani bezpośred
nich udziałów w przedsięwzięciach z dziedziny mass mediów167.

Punkt 5 art. 6 określał poziom wynagrodzenia gwaranta. Zgodnie z tym zapisem 
przysługiwało mu wynagrodzenie na poziomie porównywalnym z wynagrodzeniem 
sędziów Sądu Konstytucyjnego. Gwarant posiadał biuro złożone z podległych mu 
pracowników sektora państwowego, różnych działów administracji publicznej. Kosz
ty działalności biura były pokrywane z budżetu państwa, a nadzór nad ich wykorzy
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staniem podlegał kompetencji Najwyższej Izby Kontroli (Corte dei conti). Szczegó
łowe zasady funkcjonowania biura gwaranta określa dekret prezydenta Republiki.

Proces decyzyjny organu regulacyjnego określał art. 6 pkt 9, zgodnie z którym 
gwarant, podejmując decyzje, mógł zasięgać opinii doradców zarówno w kwestiach 
natury technicznej, jak i w sprawach tzw. delikatnej natury (delicatezza dei probie
rni). Tego typu zapis nie wykluczał więc stosowania praktyki szerokich konsultacji 
gwaranta w procesie podejmowania decyzji168.

16,1 G. Corasaniti, Garante per la radiodiffusione e leditoria, [w:] Il sistema radiotelevisivo pub- 
blico e privato, s. 91 -136.

169 Art. 12 omawianej ustawy: „Registro nazionale delle imprese radiotelevisive”, wskazywał pod
mioty zobowiązane do rejestracji swojej działalności w przedsięwzięciach radiowych i tele
wizyjnych poprzez wpis do krajowego rejestru, który prowadzić miał gwarant. Zgodnie z pkt 
2 cytowanego artykułu wpisowi do rejestru podlegała działalność nadawców publicznych 
i prywatnych, a także producentów i dystrybutorów programów oraz posiadaczy koncesji na 
produkcję reklam przeznaczonych do emisji za pośrednictwem urządzeń radiofonicznych 
i telewizyjnych.

1711 Legge 5 agosto 1981, n. 416. ..¡zgodnie z art. 11 cytowanej ustawy podmiotami podlegającymi 
obowiązkowemu wpisowi do rejestru prasy są wydawcy dzienników, czasopism oraz agencje 
prasowe.

171 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 6 pkt 10.
172 C. Marzuoli, Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste 

e delle telecomunicazioni, [w:] II sistema radiotelevisivo pubblico e privato, s. 519-534.

Zakres jego kompetencji określał art. 6 pkt 10, który upoważniał go do prowadze
nia krajowego rejestru przedsięwzięć radiowo-telewizyjnych (Registro nazionale del- 
le imprese radiotelevisive), będącego realizacją zapisów art. 12 omawianej ustawy169, 
oraz krajowego rejestru prasy (Registro nazionale sulla stampa), będącego realizacją 
zapisu art. 11 prawa nr 416 z 5 sierpnia 1981 r.170

Ponadto w świetle omawianego art. 6 gwarant posiadał też szerokie prerogatywy 
kontrolne. Uprawniony był m.in. do prowadzenia kontroli finansowej w zakresie za
twierdzania bilansów spółek radiowych i telewizyjnych. Podstawę tej kontroli stano
wiła dokumentacja finansowa dostarczana przez poszczególne spółki, odzwierciedla
jąca politykę finansową prowadzoną zarówno przez koncesjonowanych nadawców 
prywatnych, jak i przez nadawcę publicznego. Gwarant dokonywał też oceny wszel
kich przedsięwzięć podejmowanych przez spółki sektora medialnego w zakresie pro
dukcji i dystrybucji programów oraz wykonywania zapisów koncesji na produkcję 
reklam171.

W celu skutecznego wykonywania powierzonych mu zadań gwarant przejął 
kompetencje stosownych organów administracyjnych w zakresie poczt i telekomuni
kacji, a także organów państwa w zakresie kontroli i nadzoru finansów publicznych. 
W tym celu mógł stosować szereg sankcji administracyjnych, określonych w art. 31 
omawianej ustawy172.

Tryb sprawowania przez gwaranta kontroli przewidywał stosowanie sankcji 
z zastosowaniem procedury ostrzegawczej, przewidującej możliwość złożenia przez 
nadawcę stosownych wyjaśnień w terminie 15 dni od daty otrzymania ostrzeżenia 
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o naruszeniu określonych w ustawie przepisów. Po upływie tego terminu, wobec bra
ku żądanych wyjaśnień ze strony nadawcy lub w przypadku braku zaniechania przez 
niego działań wskazanych w ostrzeżeniu wystosowanym przez gwaranta, ten mógł 
nałożyć na nadawcę karę pieniężną.

Dotkliwość sankcji była zróżnicowana w zależności od rodzaju popełnionego 
nadużycia oraz częstości jego występowania. Za naruszenie przepisów ustawy okre
ślonych zwłaszcza w art. 8171 * 173, a dotyczących zasad emisji reklam oraz sponsorowania 
programów, oraz za naruszenie przepisów art. 15 pkt 8-15, dotyczących szczególnych 
obowiązków koncesjonariuszy (Divieto di posizioni dominati nellambito dei mezzi 
di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari), gwarant mógł wymierzyć 
karę grzywny w wysokości od 10 do 100 min lirów174.

171 P. Caretti, Disposizioni sulla pubblicita l’editoria, [w:] II sistema radiotelevisivo pubblico epri-
vato, s. 156-171.

174 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 31 pkt 3: ,,il Garante delibera l’irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 a lire 100 milioni”.

175 Ibidem, art. 8 pkt 1: „La pubblicita radiofónica e televisiva non deve offendere la dignitá della 
persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalitá, non deve offendere 
convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salu- 
te, la sicurezza e lambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o físico a minorenni, e ne é 
vietato l’inserimento nei programmi di cartoni animati”.

176 Ibidem, art. 8 pkt 5: ,,E vietata la pubblicita televisiva e radiofónica dei medicinali e delle cure 
mediche disponibili únicamente con ricetta medica”.

177 Ibidem, art. 8 pkt 14: „1 programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giu- 
ridiche la cui attivitá principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri 
prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcoolici”.

17K Ibidem, art. 15 pkt 13: „1 film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmes- 
si né integralmente né parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7”.

Sankcje te były przewidziane m.in. za naruszenie w reklamie dóbr osobistych jed
nostki, a zwłaszcza jej czci. Grzywną mógł być więc ukarany nadawca, który wyemi
tował reklamę sprzeczną z normami określonymi zwłaszcza w art. 8 pkt 1 omawianej 
ustawy, a więc dopuszczającą dyskryminację na tle rasowym, etnicznym lub seksu
alnym, raniącą uczucia religijne i ideowe, zachęcającą do zachowań szkodliwych dla 
zdrowia, bezpieczeństwa czy środowiska naturalnego, zagrażającą moralnemu lub 
fizycznemu rozwojowi małoletnich. Ponadto karą grzywny zagrożona była emisja 
reklamy umieszczonej w programach rysunkowych dla dzieci175.

Sankcje administracyjne przewidziane w ustawie dotyczyły także złamania zaka
zu emisji reklam leków wydawanych na recepty oraz wszelkiego typu terapii medycz
nych zlecanych wyłącznie przez lekarza176.

W kwestii sponsoringu sankcja była przewidziana m.in. za złamanie zakazu 
sponsorowania programów przez osoby fizyczne lub prawne, których działalność 
polegała na produkcji lub sprzedaży papierosów bądź innych wyrobów tytoniowych 
oraz produkcji i sprzedaży alkoholu177.

Kara grzywny groziła też nadawcy za emisję filmu dozwolonego dla widzów po
wyżej lat 14 między godziną 7.00 a 22.30178.
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W zależności od charakteru nadużycia popełnionego przez nadawcę, a zwłasz
cza jego powtarzalności, gwarant mógł też, oprócz omówionych wyżej sankcji, zde
cydować o czasowym zawieszeniu nadawania programu. Natomiast w przypadku 
stwierdzenia ciągłego naruszania tych samych przepisów przez nadawcę przez okres 
365 dni gwarant posiadał możliwość zawieszenia wykonywania koncesji do 30 dni, 
a w szczególnych przypadkach kierował wniosek do ministra poczt i telekomunikacji 
o odebranie koncesji179.

179 Ibidem, art. 31 pkt 5: „Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l’arco di trecentosessan- 
tacinque giorni il Garante dispone la sospensione dellefficacia della concessione e dellauto- 
rizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della 
concessione o dellautorizzazione”.

180 Ibidem, art. 15 pkt 1 a-c oraz pkt 2: „Divieto di posizioni dominati nell’ambito dei mezzi di 
comunicazione di massa e obblighi dei concessionari”.

181 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 152; zob. też: K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 171.

Dotyczyło to zwłaszcza określonego w ustawie przypadku przekroczenia dopusz
czalnego limitu posiadanych inwestycji w sektorze audiowizualnym i prasowym, 
a przez to naruszenia przepisów antykoncentracyjnych i osiągnięcia przez nadawcę 
pozycji dominującej180. „Prawo Mammiego wyznaczało bowiem pewne granice kon
centracji kapitału, mające zapobiec jednoczesnemu posiadaniu telewizyjnych sieci 
krajowych i kontrolowaniu rynku dzienników”181. Była to tzw. opcja zerowa (1’opzio- 
ne zero) proponowana przez socjalistów.

Tak więc zgodnie z zapisami art. 15 pkt 1, aby zapobiec osiąganiu przez jednego 
nadawcę lub ich grupę pozycji dominującej w sektorze środków masowego komuni
kowania, zabronione było posiadanie jednej koncesji na rozpowszechnianie progra
mów telewizyjnych w skali ogólnokrajowej, jeśli kontroluje się jednocześnie ponad 
16 proc, rynku wszystkich dzienników wydawanych we Włoszech. W przypadku po
siadania dwóch koncesji telewizyjnych poziom kontrolowania rynku wydawanych 
dzienników nie mógł przekraczać 8 proc., natomiast w przypadku posiadania więcej 
niż dwóch ogólnokrajowych koncesji telewizyjnych można było kontrolować rynek 
dzienników na poziomie poniżej 8 proc.

Wobec naruszenia przez nadawcę powyższych zakazów gwarant wzywał go do 
podjęcia działań naprawczych w nieprzekraczalnym terminie 360 dni. Jeśli wezwanie 
okazywało się bezskuteczne, minister poczt i telekomunikacji, na mocy art. 31 pkt 7 
omawianej ustawy, na wniosek gwaranta odbierał koncesję.

Do ustawy Legge Mammi wprowadzono także kontrowersyjny zapis, którego ce
lem, zgodnie z intencją ustawodawcy, miała być ochrona małoletnich. Artykuł 15 
pkt 11 ustawy zabraniał bowiem emisji w telewizji filmów przeznaczonych dla osób 
powyżej lat 18. Punkt 12 cytowanego artykułu przewidywał, że złamanie tego zakazu 
stanowić będzie w konsekwencji podstawę do nałożenia na nadawcę sankcji w wyso
kości od 5 do 50 min lirów, przewidzianej w art. 15 ustawy z dnia 21 kwietnia 1962 r., 
znowelizowanej w 1994 r.
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Zapisy art. 15, dotyczące całkowitego zakazu emisji w telewizji filmów dozwolo
nych od lat 18, wywołały liczne kontrowersje, a nawet protesty w środowisku włoskich 
producentów i dystrybutorów filmowych. Ich wprowadzenie do ustawy oceniano 
wręcz jako cios w rodzimą kinematografię. Włoscy producenci filmowi z Cinecitta 
zapowiedzieli w proteście stosowanie cenzury obyczajowej już na etapie scenariu
sza182. Ustawa zabraniała bowiem nadawania w telewizji programów, które mogłyby 
szkodzić rozwojowi psychicznemu lub fizycznemu małoletnich, zawierałyby sceny 
nieuzasadnionej przemocy lub pornograficzne bądź nakłaniałyby do zachowań nie- 
tolerancyjnych, bazujących na różnicach płci, religii czy narodowości183. Zabronione 
było więc rozpowszechnianie w telewizji filmów niedopuszczonych do emisji z wyżej 
wymienionych przyczyn oraz dozwolonych jedynie dla widzów od lat 18. Dopusz
czono jedynie nadawanie filmów dozwolonych od lat 14, ale tylko pomiędzy godziną 
22.30 a 7.00184.

182 Chodziło o pkt 10, 11 i 13 art. 15 cytowanej ustawy.
181 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 15 pkt 10: „E vietata la trasmissione di programmi che po

ssano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza 
gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di 
razza, sesso, religione o nazionalita”.

184 Ibidem, art. 11: „E comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla 
osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori 
di anni diciotto” oraz art. 13: „I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere 
trasmessi ne integralmente ne parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7”.

185 R. Wojdan-Jaskulska, Konsekwencje włoskiego prawa, „Aktualności Radiowo-Telewizyj
ne” 1992, nr 3, s. 7.

Największe kontrowersje budziły jednak nie tyle rygorystyczne przepisy, ile 
procedura dopuszczania do emisji niektórych filmów. Decyzje w tej sprawie po
dejmowały bowiem rządowe agendy Ministerstwa Turystyki i Widowisk. Nadawcy 
telewizyjni, nie chcąc wypełniać najlepszego czasu antenowego wyłącznie filmami 
bez ograniczeń wiekowych, godzili się na emisje filmów z wyciętymi scenami, gdyż 
w przeciwnym razie zaczęliby tracić reklamodawców, ku zadowoleniu właścicieli sal 
kinowych.

W opinii Renaty Wojdan-Jaskulskiej „stosowanie tej swoistej formy cenzury oby
czajowej odbywało się więc pod czujnym okiem gwaranta. Właściciele praw autor
skich, dystrybutorzy i producenci godzili się na to, gdyż sprzedaż filmów działającym 
we Włoszech setkom stacji telewizyjnych, potrzebującym rocznie tysięcy tytułów, 
była znacznie bardziej intratna, niż czerpanie zysków wyłącznie z dystrybucji filmów 
wyświetlanych w kinach. Nowe przepisy szczególnie skrupulatnie zaczęli stosować 
zwłaszcza nadawcy ogólnokrajowi. Ci lokalni, przekonani o tym, że w systemie li
czą się najmniej i nikt nie zwraca na nich uwagi, często świadomie łamali prawo, do 
czasu, kiedy jednego z nich gwarant ukarał grzywną w wysokości 30 min lirów (ok. 
25 tys. dolarów). Wówczas przekonano się, że czasy absolutnej wolności nadawców 
prywatnych skończyły się”185.
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Sporadycznie zdarzało się, że w trosce o zachowanie integralności dzieła nadawca 
nie decydował się na zalecone cięcia i około północy emitował film w całości. Poja
wiła się też obawa, że w efekcie włoskie filmy staną się zupełnie niekonkurencyjne 
na rynku międzynarodowym, gdyż narzucanie światu rodzimych norm obyczajo
wych może zostać odebrane jako fałszywa pruderia. Obawiano się też radykalnego 
spadku liczby produkowanych filmów powstających w koprodukcji z telewizją pu
bliczną czy stacjami komercyjnymi, a ściślej Fininvestem Berlusconiego, który jako 
jedyny z nadawców prywatnych inwestował w produkcję kinematograficzną. Gdyby 
mały ekran stracił atrakcyjność w porze najwyższej oglądalności, to straciliby na tym 
i nadawcy. Mniejsza widownia przed telewizorami oznaczała automatycznie mniej
sze wpływy z reklam186.

186 Ibidem, s. 8; zob. też: eadem, Chaos we włoskim eterze trwa, „Aktualności Radiowo-Telewi
zyjne” 1993, nr 1-2.

187 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 1989 r. w spra
wie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audio
wizualnych usługach medialnych), Dziennik Urzędowy UE, L 298, 17.10.1989, [on-line:] http:// 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1989L0552:20071219:PL:PDF, 
15.12.2012.

188 Dyrektywa 89/552/EWG, art. 2 ust. 1: „każde państwo członkowskie zobowiązane jest do za
pewnienia, aby wszystkie transmisje telewizyjne, nadawane przez nadawców telewizyjnych, 
podlegających jego kompetencji, były zgodne z postanowieniami dyrektywy”; zob. też: Prawo 
mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005, s. 85-86; I. Dobosz, 
Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 80.

189 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 8. pkt 4 (Disposizioni sulla pubblicita): „II Garante, sen- 
tita uńapposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nomi- 

Włączenie do ustawy postanowień dyrektywy Unii Europejskiej z 3 października 
1989 r., dotyczącej zasad emisji reklam i przerywania nimi programów, było powo
dem kolejnego sporu między gwarantem a Fininvestem, który został zobligowany 
do przestrzegania w tym względzie rozwiązań europejskich, określonych zapisami 
omawianej dyrektywy187.

W odróżnieniu od Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, która 
odnosi się do rozpowszechniania programów telewizyjnych przekraczających gra
nice poszczególnych państw, dyrektywa nr 89/552 ma zastosowanie do transmi
sji odbieranych jedynie w kraju, w którym nadawca programu ma swoją siedzibę. 
Zasada ta oznacza, że jedynie państwo, na którego terytorium program jest nada
wany, jest uprawnione, a także zobowiązane do kontroli zgodności tego programu 
z dyrektywą188.

Najwięcej kontrowersji wywołały jednak nie zapisy unijne wprowadzone do 
ustawy, ale te, które zostały określone przez włoskiego ustawodawcę, dążącego do 
wykonania zaleceń Unii. Chodzi przede wszystkim o zapis art. 8 pkt 4, zobowiązu
jący gwaranta do powołania pięcioosobowej komisji ekspertów opracowującej listy 
dzieł filmowych, których ze względu na ich wartość artystyczną nie wolno przerywać 
reklamami189.
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Zdaniem Wojdan-Jaskulskiej „było to postanowienie niekorzystne dla producen
tów i dystrybutorów. Uznanie któregokolwiek z ich filmów za arcydzieło oznacza
łoby jego śmierć ekonomiczną lub bardzo krótki żywot, ograniczony jedynie do sal 
kinowych. Wzbudziło ono również niepokój włoskich reżyserów, twórców obrazów 
ambitnych, że ich filmy, nie znajdując zbytu w telewizji, trafią do małego, wyłącznie 
elitarnego kręgu odbiorców, tracąc szansę kształtowania gustów masowego audyto
rium. Co więcej, obawiali się oni, że trudno będzie im znaleźć producentów, skoro 
w powszechnej opinii uchodzić będą za twórców »arcydzieł«”190.

nata tra personalitá di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, 
nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subiré interruzioni 
pubblicitarie”.

190 R. Wojdan-Jaskulska, Konsekwencje włoskiego prawa, s. 12.
191 Legge 5 agosto 1981, n. 416..., art. 8 (Garante dellattuazione della legge) oraz art. 9 (Funzioni 

del Garante).
192 Ibidem, art. 6 pkt 12.
191 Ibidem, art. 6 pkt 13: „II Garante predispone annualmente una relazione sull’attivita svolta e 

sullo stato di applicazione della presente legge, che é trasmessa al Parlamento, a cura del Presi
dente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce”.

W opinii autora powołanie mocą omawianej ustawy instytucji gwaranta rozpo
częło we Włoszech publiczną dyskusję nad docelowym modelem instytucji regulują
cej działalność sektora usług nadawczych, gdyż zakres jego kompetencji budził wiele 
kontrowersji nie tylko wśród samych nadawców, lecz także w środowisku krytyków 
filmowych, reżyserów, producentów i dystrybutorów, a zwłaszcza reklamodawców.

Kolejnym ustawowym zadaniem gwaranta, zgodnie z zapisem art. 6 ust. lOe, było 
sporządzanie i publikowanie badań nad poziomem słuchalności i oglądalności sta
cji poszczególnych nadawców oraz sieci radiofonii i telewizji prywatnej i publicznej. 
Mocą zapisu art. 6 ust. 11 omawianej ustawy przenosi się na Gwaranta ds. Transmisji 
Radiowych i Wydawnictw większość dotychczasowych kompetencji jego poprzedni
ka - Gwaranta ds. Wydawnictw, określonych w ustawie nr 416 z 5 sierpnia 1981 r.191 
Do czasu powołania dekretem prezydenta Republiki biura Gwaranta ds. Transmisji 
Radiowych i Wydawnictw w mocy pozostawały zapisy prawa wydawniczego z 1981 r. 
w zakresie trybu powoływania oraz kompetencji Gwaranta ds. Wydawnictw192.

Odpowiedzialność gwaranta regulował art. 6 ust. 13 omawianej ustawy. Zgodnie 
nim gwarant był zobowiązany do składania rocznego sprawozdania ze swej działal
ności wraz z informacją o stanie wprowadzania w życie zapisów prawa Mammiego. 
Raport ten gwarant przesyłał do 31 marca każdego roku do parlamentu za pośrednic
twem prezesa Rady Ministrów193.

Ustawa Legge Mammi zawierała także przepisy regulujące odpowiedzialność 
nadawców, wprowadzając sankcje zwłaszcza za emisję programów zagrażających 
moralności i dobrym obyczajom oraz mogących mieć negatywny wpływ na niepeł
noletnich widzów. Zamieszczono je w rozdziale IV, dzieląc na dyspozycje karne (art. 
30) i administracyjne (art. 31).
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Artykuł 30 ust. 1 ustawy nakładał sankcję na nadawcę publicznego lub prywat
nego, jak również na osobę przez nich upoważnioną do kontroli programu „w przy
padku transmisji telewizyjnej lub radiowej, która ma charakter obsceniczny. Zgodnie 
z zapisem ustawy, podlegali oni karze przewidzianej w art. 528 ust. 1 włoskiego ko
deksu karnego (Codice penale n. 251, Gazetta Ufficiale, 26 ottobre 1930), tj. karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 3 lat oraz grzywnie nie niższej niż 200 tysięcy 
lirów”194.

194 Przepisy karne prawa szwajcarskiego, francuskiego i włoskiego dotyczące działalności radiowej 
i telewizyjnej, [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 
2001, ZN1, s. C/24; zob. też: L. Fioravanti, Statutipenali dellattivitá televisiva. Spunti critici 
e ipotesi ricostruttive. Milano 1995, s. 87-88; G. Corrías Lucente, Prime osservazioni sugli 
aspetti penali della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, „Diritto informazione” 1991, 
n. 2, s. 426.

195 L. Fioravanti, op. cit., s. 83-84.
196 Ibidem, s. C/25.
197 Legge 8 febbraio 1948, n. 47: Disposizioni sulla stampa, Gazzetta Ufficiale, n. 43, 20.02.1948.
198 Przepisy karne..., s. C/25.
199 Ibidem, s. C/26; zob. też: T. Padovani, Disposizioni penali, [w:| II sistema radiotelevisivo pub- 

blico e privato, s. 500-517.
211,1 Codice penale, Gazzetta Ufficiale, n. 251, 26.10.1930.

Według przytoczonej przez autorów Prawa Mediów opinii Laury Fioravanti195 
w związku z rozbieżnościami natury interpretacyjnej tego przepisu za mające cha
rakter obsceniczy jedni eksperci uznali przekazy, które zawierały jedną lub kilka scen 
o takim charakterze, inni natomiast uznali, że tego typu definicja nie może obejmo
wać pojedynczych scen, ale jedynie transmisje określonych typów programów mają
cych wyłącznie taki charakter196.

Ochrona małoletnich wynikała także z przepisów włoskiej ustawy prasowej (art. 
14 i 15), dlatego też zastosowano je do transmisji telewizyjnych i radiowych197. Sank
cji karnej przewidzianej w omawianym art. 528 kodeksu karnego podlegał nadawca, 
„jeżeli publikacje mogłyby [...] nakłonić małoletnich do wzięcia udziału w popeł
nieniu przestępstwa lub samobójstwa. Ponadto zakazano zamieszczania w dzienni
kach i czasopismach przeznaczonych dla dzieci materiałów z ilustracjami lub opisami 
dotyczącymi zdarzeń kryminalnych lub opowieści przygodowych, które faworyzują 
osoby nieprzestrzegające prawa i nieprzystosowane społecznie”198.

Legge Mammi regulowało także odpowiedzialność karną nadawców za zniesła
wienie prasowe (art. 30 ust. 4). Nadużywanie prawa do wolności wyrażania opinii, 
w znacznym stopniu przekraczające granice dopuszczalnej krytyki, narażało nadaw
ców na sankcje karne. „Zapis artykułu 30 przewidywał wyższą sankcję za to przestęp
stwo niż określona w kodeksie karnym. Przyjmował bowiem sankcję karną przewi
dzianą za zniesławienie dokonane za pomocą prasy w świetle art. 13 włoskiego pra
wa prasowego (Pene per la diffamazione), tj. karę pozbawienia wolności od roku do 
6 lat oraz grzywny nie niższej niż 500 tys. lirów”199. Tymczasem art. 595 włoskiego 
kodeksu karnego200 przewidywał sankcję karną za to przestępstwo o połowę niższą, 
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a mianowicie karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 3 lat, natomiast dwukrot
nie wyższą grzywnę - nie niższą niż milion lirów.

Z punktu widzenia ochrony pluralizmu zewnętrznego art. 30 ust. 6 sankcjonuje 
zachowania naruszające przejrzystość gry rynkowej w zakresie radiofonii i telewi
zji201. Działalność każdego koncesjonariusza publicznego i prywatnego oraz przed
siębiorstw produkujących lub rozpowszechniających programy, a także agencji rekla
mowych wymaga bowiem wpisu do rejestru, który sporządza gwarant202 *.

201 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 12-14, 17, 37 ust. 2.
202 Ibidem, art. 12; zob. też: G. Corasaniti, Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, [w:] 

II sistema radiotelevisivo pubblico e privato, s. 256-266.
2113 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 13; zob. też; R. Zacearla, Diritto dell’informazione..., 

s. 102-107.
204 Przepisy karne..., s. C/27; zob. też A. Gentili, Bilanci dei concessionari, [w;] II sistema radio- 

televisivo pubblico e privato, s. 284-289.
2115 G. Bognetti, Costituzione, televisione e legge antitrust, Milano 1996, s. 70; L. Carlassare, 

Cultura e televisione: iprincipi costituzionali, „Diritto Costituzionale” 1994, n. 1, s. 9; F. Rimo- 
1 i, Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democrática, Torino 1999, s. 383.

2116 P.A. Capotosti, Vicende del monopolio statale radiotelevisivo in Italia, [w:] II sistema radio- 
televisivo pubblico e privato, s. 362-365; por. Capo II: Norme per la radiodiffusione prívate, 
art. 16 (Concessione per l’installazione e lesercizio di impianti di radiodiffusione sonora e te-

Z kolei art. 13 omawianej ustawy (Trasferimenti di proprieta delle imprese radio- 
televisive e relative comunicazioni) obliguje nadawców do informowania gwaranta 
o planowanych przekształceniach własnościowych w spółkach radiowych i telewi
zyjnych powyżej posiadanych 10 proc, ich kapitału (w przypadku spółek akcyjnych - 
S.p.A., Societa per azioni) lub udziałów (w przypadku spółek z ograniczoną odpo
wiedzialnością - S.r.l, Societa a responsabilita limitata), a 2 proc, w przypadku spółek 
giełdowych201.

Zakres kompetencji gwaranta obejmował także sprawowanie kontroli finansowej 
nad nadawcami. Zgodnie z zapisem art. 14 (Bilanci dei concessionari) nadawca zobo
wiązany był do sporządzenia bilansu i przedstawienia go gwarantowi do 31 lipca każ
dego roku. Należało w nim „przedstawić dane dotyczące transmitowanych progra
mów, ze wskazaniem przedsiębiorstw je produkujących lub rozpowszechniających, 
określić kwoty przeznaczone na programy własne, uwzględnić przychody z reklam, 
a także wskazać sponsorów programów”204.

5.2. Wpływ prawa Mammiego na kształt włoskiego sektora 
audiowizualnego i jego polityczne konsekwencje

Legge Mammi utrwaliło na rynku telewizyjnym duopol państwowej telewi
zji RAI oraz spółki Berlusconiego Fininvest205. Jednakże po raz pierwszy prawo to 
określało status prawny oraz warunki funkcjonowania nadawców prywatnych jako 
równoprawnych podmiotów na włoskim rynku radiowym i telewizyjnym względem 
nadawcy publicznego206.
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Prawo z 1990 r. zawierało również bardzo szeroki katalog obowiązków nadawców 
prywatnych207. Ustalało m.in. minimalny czas rozpowszechniania tworzonych przez 
nich audycji radiowych i telewizyjnych. Prywatni nadawcy programów radiowych 
i telewizyjnych, rozpowszechniający je na poziomie lokalnym, zostali zobligowani do 
emisji programów w czasie nie mniejszym niż 8 godzin dziennie oraz nie mniejszym 
niż 64 godziny tygodniowo208.

levisiva prívala); A. G e n t i 1 i, Pluralismo, trasparenza e subsistemi dell'informazione a stampa e 
radiotelevisivo, [w:] II sistema radiotelevisivo pubblico eprivato, s. 377; por. art. 17 (Disposizio- 
ni sulle societá titolari di concessione e sui trasferimenti); R. Esposito, Norme sugli impianti 
e le radiofrequenze dei concessionari, [w:] II sistema radiotelevisivo pubblico e privato, s. 391- 
397; por. art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari); P. Caretti, 
Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata, 
[w:] II sistema radiotelevisivo pubblico e privato, s. 398-401; por. art. 19 (Numero massimo di 
concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata).

2117 P. Caretti, Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari, [w:] // sistema radiote
levisivo pubblico e privato, s. 401-407; por. art. 20 (Obblighi concernenti la programmazione 
dei concessionari).

2"H Por. Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 2. pkt 1: „I concessionari privati per la radiodiffusione 
sonora e televisiva in ámbito lócale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto 
ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali”.

2119 Stosownie do limitów emisyjnych, określonych w art. 20 pkt 1, stosuje się zapis art. 16 pkt 
18 (Capo II: Norme per la radiodiffusione privata): ,,É comunque requisito essenziale per il 
rilascio delle concessioni in ámbito lócale l’impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 
per cento della programmazione settimanale all’informazione, di cui almeno il 50 per cento 
all’informazione lócale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alia realtá lócale di 
carattere non commerciale”.

2111 Por. ibidem, art. 20 pkt 2: „I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in 
ámbito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non 
meno di novanta ore settimanali”.

211 Por. ibidem, art. 20 pkt 4-5.

Zgodnie z zapisami ustawy udział programów informacyjnych w tygodniowej 
strukturze ramówki programowej lokalnych nadawców miał wynosić 20 proc., z cze
go 50 proc, miało być przeznaczone wyłącznie na informacje o charakterze lokalnym, 
wiadomości, dzienniki oraz programy dotyczące spraw najbliższej okolicy o charak
terze niekomercyjnym209. W przypadku prywatnych nadawców ogólnokrajowych li
mit czasu emisji dla programów radiowych i telewizyjnych został ustalony na pozio
mie 12 godzin dziennie i 90 godzin tygodniowo210.

Nadawcy zostali ponadto zobowiązani do rejestracji i przechowywania wyemi
towanych programów przez okres trzech miesięcy oraz do prowadzenia cotygo
dniowego rejestru programów, według wzoru zatwierdzonego przez ministra poczt 
i telekomunikacji, stosownie do art. 2215 kodeksu cywilnego. Rejestr miał zawierać 
odnotowanie daty emisji, czasu trwania, wskazanie producenta oraz wielkość pro
dukcji własnej nadawcy w ramowej strukturze emitowanego programu211.

Szczególne znaczenie, z punktu widzenia stanowienia równych praw dla nadaw
ców w zakresie konkurencji na rynku audiowizualnym oraz troski o poziom pro
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gramów emitowanych w skali ogólnokrajowej, posiadał zapis art. 20 pkt 6, zgodnie 
z którym posiadacze koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewi
zyjnych o zasięgu ogólnokrajowym zostali zobowiązani do codziennej emisji dzien
ników informacyjnych zarówno w radiu, jak i w telewizji212.

212 Por. ibidem, art. 20 pkt 6: „I soggetti titoiari di concessione per la radiodiffusione sonora o te
levisiva in ámbito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali 
radio”.

213 G. Napolitano, op. cit., s. 31; P. Caretti, L'evoluzione del serviziopubblico in Italia, „Federa- 
lismi” 2006, n. 1, s. T7.

2N R. Wojdan-Jaskulska, Konsekwencje włoskiego prawa, s. 9.
215 Ibidem.
216 R. Zaccaria, Comitati regionaliper i servizi radiotelevisivi, [w:] II sistema radiotelevisivopub

blico eprivato, s. 141-156; zob. też: idem, Diritto dell’informazione..., s. 185-189.

Wypełnienie czasu antenowego przez nadawców prywatnych nie było więc 
sprawą łatwą, a pod presją rynku także nadawca publiczny został wciągnięty w wir 
konkurencyjnej walki o widza i reklamodawców oraz zmuszony do stopniowego wy
dłużania czasu emisji213. W telewizji publicznej RAI najpierw wypełniono godziny 
około południa, potem stopniowo podejmowano emisję coraz wcześniej. Wreszcie 
RAI jako pierwsza telewizja zaoferowała widzom we Włoszech „ofertę śniadaniową”, 
w czym wyprzedziła konkurencję. Było to dużym osiągnięciem nadawcy publiczne
go. Sukces antenowy tzw. telewizji śniadaniowej oznaczał bowiem triumf telewizji 
nad radiem w godzinach porannych, a więc w porze największej słuchalności tego 
drugiego. Konsekwencją było odebranie stacjom radiowym dużej części audytorium.

Zdaniem Renaty Wojdan-Jaskulskiej „niektórzy nadawcy komercyjni, głównie 
ogólnokrajowe sieci Berlusconiego, poszli w jej [RAI] ślady, inni zaczęli wydłużać 
emisję po północy. Wiele małych stacji, szukając dla siebie odpowiedniej rynkowej 
niszy, nadawało właśnie w nocy, uzupełniając niejako ofertę programową najwięk
szych sieci, z którymi nie były w stanie konkurować. Duże sieci, zabiegające o dużą 
widownię, nie były dotąd zainteresowane pasmem nocnym.

Zmieniło się to jednak po tym, jak włoskojęzyczny kanał telewizji księstwa Mo
naco, Telemontecarlo, po zakończeniu emisji nocnego filmu, ok. godz. 2.30 rozpoczął 
bezpośrednią transmisję programu CNN, by o 7.30 zaoferować widzom we Wło
szech otrzymywane drogą satelitarną wiadomości CBS, a po nich własny program, 
co w sumie złożyło się na emisję całodobową”214.

Jak dodaje Wojdan-Jaskulska, „wobec takiej strategii konkurencji RAI, by wy
przedzić sieci krajowe, rozpoczęła całodobowe nadawanie w programach pierwszym 
i drugim, natomiast w programie trzecim emisja trwała nieprzerwanie od godz. 10.00 
do 7.00 dnia następnego. Ramówka nocna była jednak dość przypadkowa. Głównie 
wypełniały ją włoskie filmy z lat 30., 40. i 50.”215.

Prawo Mammiego z 1990 r. oprócz instytucji gwaranta w celu ochrony plurali
zmu medialnego mocą art. 7 powoływało także w poszczególnych regionach Włoch 
Komitety Regionalne ds. Przekazów Radiowo-Telewizyjnych (Comitati regionali per 
i servizi radiotelevisivi)216. Zgodnie z zapisami ustawy w ich skład wchodzili eksperci 
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z dziedziny komunikacji audiowizualnej wskazywani przez Radę Regionu, wymaga
ną większością dwóch trzecich głosów. W założeniu miały to być ciała doradcze dla 
władz każdego z regionów w sprawach dotyczących radiofonii i telewizji, a w szcze
gólności miały służyć realizacji zadań stawianych w tej materii poszczególnym regio
nom, określonych w zapisach omawianej ustawy217.

217 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 7.
218 P. C a re 11 i, Łe competenze regionali nel settore deliinformazione: it ruolo delle Regioni, Milano 

1999, s. 375; A. Pace, Stampa, giornalismo, radiotelevisione. Probierni costituzionali e indirizzi 
di giurisprudenza, Padova 1983, s. 232.

219 Por. Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 7 pkt 5.
2211 G. Corasaniti, Consiglio consultivo degli utenti, [w:] II sistema radiotelevisivo pubblico epri

vate, s. 486-492.
221 Por. Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 28 pkt 1 i 2.
222 P.A. Capotosti, Concessione per I’installazione e lesercizio di impianti di radiodiffusione so

nora e televisiva privata, [w:] Il sistema radiotelevisivo pubblico e private, s. 362-365; por. też 
Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 16.

Komitet Regionalny określał propozycje, których adresatem był zarząd spółek 
państwowego radia i telewizji RAI, w zakresie pozycji programowych przeznaczonych 
do emisji zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Ponadto czuwał 
nad wypełnianiem przez nadawcę państwowego zobowiązań w zakresie transmisji 
programów regionalnych. Współpracował także z regionalnymi instytucjami kultu
ralnymi oraz służbami informacyjnymi odpowiedzialnymi za promocję regionów, 
określając kryteria, na których podstawie zawierano następnie porozumienia pomię
dzy ośrodkami regionalnymi RAI, władzami poszczególnych regionów a nadawcami 
prywatnymi działającymi na szczeblu lokalnym. Komitet Regionalny określał zakres 
tej współpracy i warunki wspólnego działania nadawców w wypełnianiu ustawowych 
zadań na rzecz audytorium w poszczególnych regionach218.

Komitet Regionalny ds. Przekazów Radiowo-Telewizyjnych podlegał władzom 
regionów. Włoskie prowincje autonomiczne (Trydent i Bolzano) powoływały swoje 
komitety prowincjonalne na podstawie odrębnych przepisów, ale w zgodzie z zapisa
mi niniejszej ustawy. Minister poczt i telekomunikacji oraz gwarant mogli korzystać 
z pomocy komitetów w wykonywaniu swoich obowiązków ustawowych219. W syste
mie regulacji włoskiego sektora radiowego i telewizyjnego Comitati regionali pełniły 
więc funkcję organów opiniodawczo-doradczych.

Ustawa przewidywała także powołanie przez gwaranta Rady Konsultacyjnej 
Odbiorców (Consiglio consultivo degli utenti)220. Składała się ona z przedstawicieli 
różnych stowarzyszeń odbiorców oraz ekspertów, których zadaniem było reprezen
towanie interesów odbiorców. Gwarant został zobowiązany do wydania stosownego 
regulaminu określającego zasady i kryteria wyboru członków Rady221.

Procedura ubiegania się o koncesje została uregulowana w rozdziale II omawia
nej ustawy (Norme per la radiodiffusione privata). Ustawa określała tryb i kryteria 
przyznawania koncesji lokalnych i ogólnokrajowych, ustalała też wysokość opłat za 
nie222. Organem uprawnionym do przyznawania koncesji nie został jednak gwarant,
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jako organ regulacyjny w sektorze audiowizualnym, ale minister poczt i telekomuni
kacji. Taki zapis ustawy odzwierciedlał w opinii autora zamiar ustawodawcy pozosta
wienia w rękach rządu kompetencji w zakresie podejmowania decyzji w kluczowych 
dziedzinach dotyczących tworzenia fundamentów polityki medialnej państwa. Decy
dowanie w sprawach koncesji na działalność radiową i telewizyjną, w świetle zapisów 
ustawy z 1990 r., pozostało więc wyłączną domeną rządu.

Koncesja ogólnokrajowa, zgodnie z zapisem art. 16 pkt 19 ustawy, była przyzna
wana dekretem ministra poczt i telekomunikacji na wniosek Rady Ministrów, nato
miast koncesja lokalna - bezpośrednio przez ministra223. Koncesję na rozpowszech
nianie programu radiowego lub telewizyjnego w skali ogólnokrajowej mogły uzyskać 
wyłącznie spółki prawa handlowego, ustanowione we Włoszech lub w innych pań
stwach członkowskich Unii Europejskiej, z kapitałem akcyjnym nie mniejszym niż 
3 mld lirów w przypadku koncesji telewizyjnej i nie mniejszym niż 500 min lirów 
w przypadku koncesji radiowej224. O koncesje na nadawanie w skali lokalnej mogły 
ubiegać się osoby fizyczne oraz spółki z kapitałem nie mniejszym niż 300 min lirów.

223 Por. Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 16 pkt 19: „La concessione in ámbito nazionale é ri- 
lasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio 
dei ministri. La concessione in ámbito lócale é rilasciata con decreto del Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni”.

224 Por. ibidem, pkt 7: „La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in 
ámbito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ámbito nazionale puó essere ri
lasciata esclusivamente a societá di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati ap- 
partenenti alia Comunitá económica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di 
lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva owero a 500 milioni di lire se ha per oggetto 
la radiodiffusione sonora”.

225 R. Esposito, Canoni e tasse, [w:] II sistema radiotelevisivo pubblico e privato, s. 413-419; por. 
Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 22.

226 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 152.

Opłata roczna za koncesję na rozpowszechnianie programu radiowego na pozio
mie lokalnym wynosiła 5 min lirów, a za lokalną koncesję na rozpowszechnianie pro
gramu telewizyjnego 20 min lirów. Opłata za koncesję na rozpowszechnianie w skali 
ogólnokrajowej stanowiła wielokrotność tych kwot, w zależności od liczby i mocy 
nadajników naziemnych w poszczególnych regionach kraju225.

„W sierpniu 1992 r. minister poczt i telekomunikacji ogłosił listę wnioskodawców 
ubiegających się o koncesje ogólnokrajowe. Ostatecznie zdecydowano, że włoski ry
nek telewizyjny zostanie podzielony pomiędzy trzy kanały publicznej telewizji RAI, 
trzy kanały telewizyjnej sieci Berlusconiego RTI (Reti Televisive Italiane), trzy kanały 
płatnej telewizji Telepiù, Rete A, Videomusic oraz Telemontecarlo. Łącznie powstało 
w ten sposób 12 sieci ogólnokrajowych”226.

Przyjęcie przez włoski parlament prawa Mammiego w 1990 r. było bez wątpienia 
efektem kompromisu politycznego ówczesnej opozycji i rządu Andreottiego oraz po
czątkiem kolejnego etapu budowania sytemu medialnego państwa. Był to jednak etap 
szczególny. Jego symbolem stał się Berlusconi, który posłużył się telewizją jako narzę-
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dziem walki politycznej. Z medialnego magnata przekształcił się bowiem w polityka, 
a jego telewizja, jako medium, stanie się też jego partią. Jako premier będzie kontro
lował 85 proc, włoskiego rynku telewizyjnego dzięki niespotykanej w skali światowej 
koncentracji władzy politycznej i ekonomicznej227.

227 Zob. G. Gardini, op. cit., s. 647-653; M. Gobbo, La propaganda política nell’ordinamento 
costituzionale, Padova 1996, s. 165; A. Valastro, La natura giuridica della RAI, [w:| Trattato 
di diritto amministrativo, vol. 15, t. 2, s. 431; por. G. Napolitano, op. cit., s. 32; S. Santoli, 
La tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni di massa, [w:] Diritti, interessi ed ammi- 
nistrazioni indipendenti, a cura di F. Francario, Milano 2003, s. 238 i nast.

22K R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjnosc..., s. 8.
229 Dyrektywa 89/552/EWG...
2111 R.Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjnosc..., s. 7.
231 E. Novelli, Dalia TV dipartito alpartito della TV. Televisione epolitica in Italia, 1960-1995, 

Firenze 1995, s. 279-281; zob tez: idem, La turbopolitica: sessantanni di comunicazionepoliti
ca e di scenapubblica in Italia, 1945-2005, Milano 2006; P. Ginsborg, Silvio Berlusconi: Tele
vision, Power and Patrimony, London-New York 2004; G. Crapis, Televisione e politica negli

Zdaniem Renaty Wojdan-Jaskulskiej „Berlusconi zorientował się, że parlamen
tarna większość jest w stanie zaakceptować to, że jeden właściciel skupia w swych 
rękach trzy ogólnokrajowe sieci telewizyjne, lecz nic ponadto. Sprzedał więc sieć 
płatnej telewizji Telepiù (1, 2 i 3), zachowując w każdej z nich po 10% udziałów. [...] 
musiał zrezygnować z dziennika La Repubblica, tygodnika L’Espresso i 14 gazet lo
kalnych [...] wydawnictwa Silvio Berlusconi i Mondadori kontrolowały jednak wciąż 
20% rynku księgarskiego, publikowały 20 różnorodnych periodyków, m.in. tygodni
ki telewizyjne TV Sorrisi e Canzoni i Tele Più, magazym muzyczny Tutto Musica 
i filmowy Ciak, gazetę sportową Forza Milan, dziennik II Giornale, tygodniki Metro- 
polis, Noi, L’Epoca i Panorama (250 stron i 550 tys. nakładu)”228.

W 1993 r. doszło do sporu między koncernem Berlusconiego Fininvest a gwa
rantem. Spór ten dotyczył respektowania przez włoskich nadawców dyrektywy Rady 
Europy narzucającej limity odnośnie do emisji reklam229. Ponieważ przekraczanie 
dopuszczalnego limitu stało się praktyką zwłaszcza nadawców prywatnych, Fininvest 
w proteście przeciwko nakazom Unii Europejskiej zainicjował akcję obywatelskiego 
nieposłuszeństwa pod hasłem Vietato vietare (zakazane zabraniać). „Berlusconi po
wiadał: nie interesuje mnie telewidz, interesuje mnie konsument; nie interesuje mnie 
nadawanie reklamy, interesuje mnie reklama skuteczna. [...] dopuszczał, by jego sieci 
przerywały filmy reklamą i autoreklamą nawet 7 razy”230. Akcja Vietato vietare po
kazała ogromną siłę telewizji w procesie politycznej mobilizacji społeczeństwa. Było 
to możliwe dzięki zaangażowaniu w nią wielu znanych postaci włoskich mediów, 
w większości współtwórców programów emitowanych w sieciach Fininvestu. Akcja 
Vietato vietare przyczyniła się do powstania ruchu społecznego Forza Italia Berlu
sconiego, który to przekształcił się w partię polityczną zbudowaną na bazie telewizji, 
jej gwiazd, struktur i finansów. Medium stało się więc partią dzięki niezwykłej sile 
swojego oddziaływania231.
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Politycznej karierze Berlusconiego sprzyjała nie tylko jego sieć telewizyjna. Na 
ówczesnej włoskiej scenie politycznej, rozdartej w efekcie kampanii antykorupcyjnej 
„czyste ręce” (le mani pulite), pojawiła się pustka, którą miała wypełnić właśnie Forza 
Italia. Skompromitowani politycy, głównie socjaliści, z Bettinem Craxim na czele, 
wróżyli bowiem rychły kres I Republice. Berlusconi w tej sytuacji dostrzegł szansę 
dla siebie.

Jak pisze Wojdan-Jaskulska, kiedy sieci Fininvestu po raz pierwszy wyemitowały 
reklamówki Forza Italia, w całym kraju zaczęły błyskawicznie powstawać setki klu
bów nowego ruchu. Włosi, poruszeni przedwyborczym ożywieniem, otrząsali się 
z marazmu, z politycznej bierności, przyzwyczajeni przez lata do głosowania na tych 
samych polityków. Elektorat nowego ruchu społecznego tworzyli ludzie zawiedzeni 
i rozgoryczeni dotychczasowym modelem sprawowania władzy. Berlusconi potrafił 
znakomicie wykorzystać ten kryzys zaufania do klasy politycznej232.

anni Novanta: cronaca e storia, 1990-2000, Roma 2006; G. Parot to, Sacra officina..., s. 40-48; 
idem, Silvio Berlusconi...

212 R. Wo j d a n - J a s k u 1 s k a, Jego Emisyjność..., s. 10.
233 Ibidem, s. 9-10. Forza po włosku znaczy: „naprzód”, „do boju!”; pozostałe znaczenia to: moc, 

potęga, władza; zob. też: Forza, [w:] W. Meisels, Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 
1986.

234 R. Wojdan-Jaskulska, Jego Emisyjność..., s. 9.
235 Ibidem, s. 12.

Swoje nadzieje z Forza Italia wiązali także ci, którzy już kiedyś startowali w wy
borach, ale zawsze byli umieszczani na końcu partyjnych list. Byli wśród nich zarów
no chadecy, jak i liberałowie czy republikanie. To oni właśnie budowali nowy ruch 
społeczno-polityczny, bazując na zaufaniu do Berlusconiego, który odwoływał się do 
poczucia jedności narodowej Włochów w imię racji stanu. Symbolem owego ruchu, 
który w założeniu miał przeciwstawić się komunistom, stała się flaga narodowa z ha
słem „Forza Italia”233.

Zdaniem Renaty Wojdan-Jaskulskiej okrzyk ten towarzyszył dotychczas włoskim 
kibicom, którzy w ten sposób chcieli zamanifestować swoje poczucie jedności naro
dowej. „Włochami czuli się bowiem jedynie wówczas, gdy grała ich narodowa repre
zentacja piłkarska”234. Silvio Berlusconi, budując polityczne zaplecze dla tworzonego 
przez siebie ruchu społecznego, postanowił więc odwołać się do specyficznej men
talności Włochów. W tym duchu, jako lider ruchu Forza Italia, zadbał też o barwy 
przyszłej kampanii. Był to kolor błękitny (azzurro), „przyjęty przez Republikę Wło
ską w hołdzie dla dynastii sabaudzkiej, pod której berłem dokonało się ostateczne 
zjednoczenie Włoch. Kolor azzurro był bowiem rodową barwą dynastii”235.

Kiedy prezydent Włoch Oscar Luigi Scalfaro rozwiązał parlament i wyznaczył 
wybory na marzec 1994 r., Berlusconi postanowił wykorzystać potęgę swojego me
dialnego imperium, aby sięgnąć po fotel premiera jako lider aspirującej do zwycię
stwa w wyborach partii Forza Italia, przeznaczając na swoją kampanię 14 mld lirów. 
26 stycznia 1994 r. na antenie Rete 4 Berlusconi oficjalnie poinformował o tym, że 
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będzie kandydować do parlamentu „w imię Włoch sprawiedliwszych, szlachetniej
szych, nowocześniejszych i kwitnących”216.

216 Ibidem.
2.7 Ibidem-, zob. lez: G. F i o r i, Il venditore. Storia di Silvio Berlusconi e della Fininvest, Milano 1995, 

s. 186; G. Ferrari, Il padrone del diavolo. Storia di Silvio Berlusconi, Milano 1990, s. 120-121.
2.8 R. Wojdan-Jakulska, ]ego Emisyjnosc..., s. 12.
2.9 Ibidem.
2411 Ibidem, s. 10; zob. tez: S. Berlusconi, Primo Congresso nazionale di Forza Italia, [w:] idem, 

L'Italia ehe ho in mente, Milano 2000, s. 55; G. Fedel, Parola mia, la retorica di Silvio Berlusco
ni, „11 Mulino. Rivista bimestrale di cultura e politica” 2003, n. 3, s. 464.

241 Zob. S. Berlusconi, Discorsi per la democrazia, Milano 2001, s. 67; D. Lane, Berlusconi’s 
Shadow. Crime, Justice and the Pursuit of Power, London 2005; H. Partridge, Italian Politics 
Today, Manchester 1998.

Jak twierdzi Wojdan-Jaskulska, „dla dziennikarzy medialnego koncernu Berlu- 
sconiego, zwłaszcza prasy należącej do Fininvestu, nastał czas próby i obawy przed 
utratą wiarygodności czytelników. Zespół jednego z najbardziej opiniotwórczych 
włoskich tygodników Panorama rozpoczął strajk w proteście przeciwko politycz
nym naciskom i w trosce o zachowanie niezależności pisma. L’Epoca zawarła pakt 
z czytelnikami, gwarantując dochowanie obiektywizmu. Redaktor naczelny dzien
nika II Giornale Indro Montanelli - nestor włoskiego dziennikarstwa, nie godząc 
się na przekształcenie gazety w tubę Forza Italia, demonstracyjnie opuścił swoje 
stanowisko”237.

Pełną lojalność wobec swojego właściciela wykazały natomiast podległe mu ka
pitałowo i programowo stacje telewizyjne. Wszystkie telewizyjnie sieci Fininvestu 
w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed wyborami wyemitowały łącznie ponad 300 
spotów wyborczych Forza Italia, średnio po 19 dziennie238.

W tworzeniu politycznego zaplecza pomagali Berlusconiemu także inni nadaw
cy. Jak podaje Wojdan-Jaskulska, „właściciel największej na południu Włoch sieci 
telewizyjnej Telenorba w Bari ogłosił nawet na swojej antenie nabór kandydatów do 
parlamentu. Na anons odpowiedziało blisko 5 tys. osób”239. Ci, którzy najlepiej pre
zentowali się przed kamerą, mogli liczyć na rekomendację partii w wyborach. Stacje 
telewizyjne, programowo i kapitałowo zależne od Fininvestu, otrzymywały za darmo 
programy i filmy z wmontowanymi reklamówkami Forza Italia. Nadawcy chętnie je 
emitowali, twierdząc, że czynią to „jako wyraz sympatii dla człowieka z branży”240. 
W programach - koncernu medialnego i wydawniczego Berlusconiego - można było 
też zobaczyć osoby kandydujące do parlamentu, znane widzom z anteny tej sieci, któ
re jeszcze do niedawna prowadziły w niej swoje autorskie programy.

Spektakularny sukces wyborczy nie trwał jednak długo. Rząd, który Berlusconi 
stworzył w koalicji z neofaszystami z Włoskiego Ruchu Społecznego (Movimento 
Sociale Italiano) i separatystyczną Ligą Północną (Lega Nord) z Umberto Bossim na 
czele, przetrwał zaledwie siedem miesięcy. Berlusconi powrócił jednak do władzy 
ponownie w 2001 r.241
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6. Konflikt interesów a zapisy 
antykoncentracyjne (legge antitrust)

W nowej rzeczywistości politycznej, po wyborach roku 1994, doszło do niespoty
kanej w historii koncentracji władzy politycznej i ekonomicznej w rękach włoskiego 
premiera. Kiedy okazało się, że Berlusconi jako szef rządu oprócz posiadanych trzech 
kanałów prywatnej telewizji Mediaset de facto kontroluje także telewizję publiczną 
RAI, z inicjatywy ówczesnej opozycji rozpoczęto prace ustawodawcze zmierzające do 
uregulowania na nowo działalności funkcjonowania nadawców publicznych i prywat
nych na szczeblu ogólnokrajowym oraz uchwalenia przepisów antykoncentracyjnych 
(legge antitrusf) skutecznie zapobiegających nadmiernej koncentracji kapitałowej na 
rynku medialnym i przeciwdziałających utrwalaniu dominującej pozycji przez Berlu- 
sconiego242. „Sąd Konstytucyjny uznał bowiem za niezgodne z konstytucją zapisy art. 
15 ust. 4 prawa Mammiego z 1990 r„ zezwalające jednemu podmiotowi na posiada
nie albo kontrolowanie 25 proc, sieci telewizyjnych (a więc trzech spośród dwunastu, 
którym zostały udzielone koncesje), podając przykład sektora prasowego, dla którego 
limit antykoncentracyjny w ust. 2 przywołanego artykułu tej samej ustawy został usta
lony na poziomie 20 proc, całego nakładu dzienników ogólnokrajowych”243. Pierwsze 
we Włoszech zapisy antykoncentracyjne wprowadzone do ustawy medialnej z 1990 
r. zostały więc uznane orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego z 1994 r. za nieskuteczne 
(lex imperfecta)244.

242 Zob. G. Bognetti, op. cit., s. 70; A. Sinagra, La disciplina comunitaria del settore televisivo. 
Con riguardo allbrdinamento italiano, Milano 2001, s. 49; E. Scotti, op. cit.; G.E. Berlinge- 
rio, op. cit.; L. De Lucia, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilita, Torino 
2002.

243 R. Zacearía, La disciplina antitrust, [wr] idem, Diritto dell informazione..., s. 408.
244 Sentenza del Corte Costituzionale n. 420 del 1994, Gazzetta Ufficiale, n. 20, 21,23, 8.11.1994, 

[online: ] http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0420s-94.html, 15.12.2012.
245 F. Giglioni, Il sitema..., s. 3; zob. tez: O. Grandinetti, Par condicio, pluralismo e sistema 

televisivo, „Giurisprudenza Costituzionale” 2002, n. 3, s. 1303.

Co więcej, zapisy antykoncentracyjne prawa Mammiego określono mianem 
„fotograficznych”. Jak zauważa Fabio Giglioni, „włoski parlament do roku 1990 nie 
uchwalił żadnego prawa antykoncentracyjnego, które skutecznie mogłoby zapobiec 
nadmiernemu łączeniu kapitału w sektorze radiowo-telewizyjnym. Kiedy w 1990 r. 
parlament wprowadził zapisy antykoncentracyjne do ustawy medialnej, zaadaptował 
je jedynie do ówczesnej sytuacji politycznej, odzwierciedlając i sankcjonując status 
quo”245.

W opinii Romana Bartoszcze „wyjątkowość Włoch polegała na tym, że przez 
kilkanaście lat nie było norm prawnych regulujących działanie sektora prywatne
go. W innych krajach, gdzie dochodziło do deregulacji rynku, najpierw pojawiało 
się prawo, a stacje dopiero na jego mocy mogły działać. We Włoszech upłynęło 14 
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lat, nim parlament przyjął w sierpniu 1990 r. ustawę, a i tak nie została ona w pełni 
zrealizowana”246.

246 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja..., s. 148.
247 K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 168; zob. też: R. Zaccaria, Diritto deliinformazione..., s. 409.
24“ R. Zaccaria, Diritto deU'informazione...,s. 407; zob. też: B. Tonoletti, Principi costituziona- 

li dellattivita radiotelevisiva, [w:] Percorsi di diritto dell’informazione, a cura di M. Cu ni ber ti, 
Torino 2003, s. 261; F. Rimoli, op. cit., s. 383; E. Apa, op. cit., s. 339.

249 E. Cheli, Note in tema di pluralismo e servizio pubblico radiotelevisivo nella transizione al di
gitale terrestre, [w:] Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo

Katarzyna Kozub-Kulik dodaje, że „pod koniec 1995 r. parlament włoski po 
trwającej ponad rok dyskusji nie osiągnął porozumienia ani w sprawie nowej legi
slacji antytrustowej, ani w sferze całego systemu radiowo-telewizyjnego. Sposobem 
na przerwanie impasu [...] miały być trzy referenda państwowe przeprowadzone 
wiosną w 1995 r. Nie spełniły one swojego zadania. Większość Włochów głosowała 
bowiem przeciwko proponowanemu zakazowi posiadania więcej niż jednego kanału 
telewizyjnego (referendum 1) oraz przeciwko zakazowi przerywania reklamą seriali 
telewizyjnych (referendum 2). Na koniec opowiedziała się za częściową prywatyzacją 
RAI”247. Podejmowane przez parlament inicjatywy legislacyjne na rzecz ochrony me
dialnego pluralizmu nie odzwierciedlały więc woli społeczeństwa, a ich nieskutecz
ność potwierdził Sąd Konstytucyjny, gdyż ograniczały konstytucyjną zasadę wolności 
konkurencji.

Zdaniem Roberta Zaccarii Sąd Konstytucyjny, orzekając w sprawach dotyczących 
funkcjonowania sektora mediów elektronicznych, zawsze podkreślał, że naczelną za
sadą jego działalności powinna być ochrona pluralizmu, toteż wskazał ustawodawcy 
dwa sposoby jego urzeczywistnienia. „Pierwszym z nich jest służba publiczna, okre
ślana też mianem misji, dzięki której realizuje się tzw. pluralizm wewnętrzny, umoż
liwiający m.in. prezentowanie opinii publicznej zróżnicowanych poglądów i postaw 
społecznych poprzez otwarty dostęp do anteny różnych grup, środowisk czy partii 
politycznych. Drugim sposobem urzeczywistnienia pluralizmu jest tzw. pluralizm 
zewnętrzny, który szanuje zasadę wolnej konkurencji, nawet jeśli nie w pełni się z nią 
identyfikuje”248.

W opinii Zaccarii prawo antytrustowe, mające m.in. chronić pluralizm medialny 
poprzez zapobieganie koncentracji kapitałowej i przeciwdziałanie osiąganiu pozycji 
dominującej w sektorze medialnym, powinno być więc kompromisem pomiędzy 
realizacją konstytucyjnego prawa wolności konkurencji (art. 41) a urzeczywistnie
niem konstytucyjnej gwarancji wolności wyrażania opinii (art. 21). Dzięki stworze
niu przez państwo odpowiednich warunków swobodnego rozwoju konkurencji na 
rynku mediów możliwa jest także pełna realizacja prawa do wolności wypowiedzi. 
Wolność wyrażania opinii realizuje się bowiem tylko wówczas, gdy mamy zagwaran
towane prawo dostępu do różnych źródeł informacji oraz możliwość wyboru różno
rodnych treści przekazów medialnych. Pluralizm medialny zależy więc od stopnia 
rozwoju rynku nadawców czy wydawców. Im bardziej rynek ten jest konkurencyjny, 
tym większa jest gwarancja pluralizmu opinii249.
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Kiedy w 1997 r. uchwalono nową ustawę medialną (Legge Maccanico)250, poli
tyczne zaplecze Berlusconiego znajdowało się w opozycji. W 1996 r. gabinet premiera 
Romano Prodiego, reprezentujący koalicję lewicowo-centrową, przeforsował w par
lamencie ustawę reformującą system audiowizualny i telekomunikacyjny. Zniósł in
stytucję gwaranta i w jego miejsce powołał Radę ds. Komunikacji (Autorita per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM), która miała pełnić funkcję tzw. regulatora 
konwergentnego, obejmującego zakresem swojego działania zarówno sektor mediów 
audiowizualnych, jak i telekomunikacji251. Legge Maccanico „zabraniało posiadania 
przez jeden podmiot więcej niż 20 proc, kanałów telewizji naziemnej lub uzyskiwa
nia więcej niż 30 proc, łącznych wpływów z rynku reklamy. Limity te nie dotyczyły 
telewizji kablowej i satelitarnej”252.

Barile, Padova 2003, s. 223; zob. też: O. Grandinetti, Principi costituzionali in materia radio- 
televisiva e disegno di legge Gasparii, „Giornale di Diritto Amministrativo” 2003, n. 2. 
Legge 31 luglio 1997, n. 249...

251 Szerzej o kompetencjach AGCOM w podrozdz. 7.
252 K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 172.
252 F. Giglioni, II sistema..., s. 3; L. Vespignani, La disciplina sulla par condicio al vaglio délia 

Corte Costituzionale: una funzionalizzazione délia liberta dantenna?, „Diritto Informazione” 
2002, n. 2, s. 769.

2M Autorité per le Garanzie nelle Comunicazioni przejął w znacznej mierze kompetencje swojego 
poprzednika - Gwaranta ds. Transmisji Radiowych i Wydawnictw (Garante per la radiodif- 
fusione e leditoria) powołanego mocą ustawy nr 223 z 1990 r. (Legge Mammi) Disciplina del 
sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Gazetta Ufficiale, n. 53, 9.08.1990), oraz Gwaranta 
ds. wydawnictw (Garante del editoria) powołanego mocą art. 8 ustawy nr 416 z dnia 5 sierpnia 
1981 r. (Disciplina delle imprese editrici e prowidenze per leditoria, Gazzetta Ufficiale, n. 215, 
6.08.1981).

Jak podaje Fabio Giglioni, włoska lewica zaproponowała więc, aby w nowym pra
wie zostały określone limity mające tym razem skutecznie zapobiegać nadmiernej 
koncentracji kapitałowej w sektorze audiowizualnym. „W ich rezultacie Mediaset 
Berlusconiego miał transmitować programy jednej ze swych sieci wyłącznie w tech
nice satelitarnej lub kablowej i w ten sposób zwolnić część zajmowanych częstotli
wości naziemnych. W zamian za to RAI miała zaprzestać emisji reklam w jednym 
ze swych trzech kanałów ogólnokrajowych, aby dać szansę potencjalnym konkuren
tom. Kanał RAI TRE miał być finansowany wyłącznie z abonamentu. Nowe zapisy 
antytrustowe zabraniały ponadto posiadania przez tego samego nadawcę więcej niż 
jednego kanału telewizji płatnej”253.

Realizacja tych ograniczeń, przyjętych w ustawie przez parlament, została jed
nakże podjęta bez konsultacji z AGCOM254. W zakresie kompetencji tego nowego 
organu regulacyjnego w sektorze audiowizualnym leżała bowiem ocena faktyczne
go stanu rozwoju technik nadawczych, satelitarnej i kablowej, zanim miałyby wejść 
w życie przepisy antykoncentracyjne. Tymczasem stało się na odwrót. Ustawodaw
ca stworzył prawo antytrustowe, nie zdając sobie sprawy z wieloletnich zaniedbań 
w rozwoju technik nadawczych, które mogłyby stanowić alternatywę dla nadawania 
naziemnego, a tym samym stworzyć nową płaszczyznę rozwoju konkurencji i urze
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czywistnić ideę pluralizmu politycznego. Realizacja nowych przepisów była więc po 
prostu niemożliwa z technicznego punktu widzenia255.

255 Było to konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nr 202 z 1976 r., który sankcjo
nując nadawanie w technice naziemnej na szczeblu lokalnym, spowodował zaniechanie inwe
stycji w rozwój sieci kablowych, czego skutki odczuwalne są do dzisiaj. Włochy mają bowiem 
wieloletnie opóźnienia w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych, 
a zwłaszcza telewizji kablowej czy satelitarnej.

256 Délibéra n. 346/Ol/CONS del 7 agosto 2001, recante „Termini e criteri di attuazione delle di- 
sposizioni di cui allart. 3 commi 6,7,9, 11 della legge 31 luglio 1997 n. 249”, Gazzetta Ufficiale, 
n. 198, 27.08.2001.

257 Zob. G. De Vergottini, Il digitale terrestre: aspetti di diritto nazionale e comunitario, „Diritto 
Radiodiffusione” 2001, n. 2-3, s. 263.

258 Sentenza del Corte Costituzionale n. 466 del 2002, Gazzetta Ufficiale, n. 21, 2002, [online:] 
http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0466s-02.html, 15.12.2012.

259 F. Giglioni, Imperium medialne Berlusconiego, s. 223.
260 Zob. S. Torricelli, Il mercato dei servizi dipubblica utilità. Unanalisi a partire dal settore dei 

servizi a rete, Milano 2007, s. 7.
261 Zob. S. Muaddi Darraj, Silvio Berlusconi, London 2005; G. Reduzzi, Berlusconi. TheTruth 

about Italy’s Much Maligned Premier, St. Paul 2010; Italian Politics. The End of the Berlusconi 
Era?, eds. G. Amyot, L. Verzichelli, Oxford 2006.

Wobec takiego stanu rzeczy AGCOM, rozporządzeniem nr 346 z 2001 r.256, 
odroczył wprowadzenie nowych przepisów prawa antytrustowego do 31 grudnia 
2003 r., po raz kolejny odsuwając ich urzeczywistnienie do momentu stworzenia 
we Włoszech niezbędnej infrastruktury technicznej, umożliwiającej realizację wy
mogów ustawy, i zagwarantowania realizacji idei pluralizmu we włoskim sektorze 
audiowizualnym257.

Tymczasem uchwalone w 1997 r. nowe prawo antytrustowe zostało w całości 
uznane przez Sąd Konstytucyjny w 2002 r. za niezgodne z Konstytucją258. W opinii 
Sądu prawo to zbyt długo sankcjonowało stan prawny sprzeczny z zasadą wolnej 
konkurencji na rynku telewizyjnym. Z przeprowadzonych w 2002 r. badań nad sta
nem rynku włoskich mediów audiowizualnych wynikało bowiem, że ponad 50 proc, 
wszystkich dostępnych częstotliwości naziemnych było w posiadaniu tylko dwóch 
nadawców - telewizji publicznej RAI oraz koncernu medialnego Mediaset Silvia Ber- 
lusconiego. Skutkiem takiego podziału rynku było to, że nadawcy ci, dzięki swoim 
sieciom ogólnokrajowym, gromadzili łącznie 90 proc, widowni telewizyjnej oraz 95 
proc, wpływów z reklam259.

Ostatecznie Sąd Konstytucyjny utrzymał w mocy obowiązujący okres przej
ściowy do 31 grudnia 2003 r., dając tym samym ustawodawcy możliwość podjęcia 
„działań naprawczych”. Skład ówczesnego rządu był już jednak odmienny od składu 
z roku 1997, gdyż na jego czele od 11 czerwca 2001 r. ponownie stał Silvio Berlusco
ni. Powołany przez niego rząd rozpoczął jednak prace nad zupełnie nową ustawą 
antykoncentracyjną, gruntownie zmieniającą zasady ustalone jeszcze w 1997 r. przez 
politycznych adwersarzy premiera260. Tworzenie prawa antytrustowego miało teraz 
przebiegać wyłącznie po myśli Berlusconiego261.
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Ówczesny prezydent Republiki Włoch, Carlo Azeglio Ciampi, zaniepokojony 
kondycją włoskiej demokracji, w liście wystosowanym do włoskich parlamentarzy
stów w lipcu 2002 r. zaapelował o podjęcie pilnych działań legislacyjnych mających 
chronić pluralizm mediów jako podstawowe narzędzie dobrego funkcjonowania de
mokracji. W opinii prezydenta „gwarancje pluralizmu stanowią bowiem realizację 
konstytucyjnego prawa obywateli do informacji, które ustawodawca urzeczywistnił 
jedynie częściowo”262.

262 R. Zaccaria, Diritto dell'informazione..., okładka; zob. też: Messaggio alie Camere del Presi
dente della Repubblica, trasmesso il 15.12.2003, „Foro Itálico” 2004, n. 1.

263 Zob. O. Grandinetti, TV: dalia legge Maccanicó al digitale, „Giornale di diritto amministra- 
tivo” 2002, n. 8; P. Caretti, EAutorita per legaranzie nelle comunicazioni: probierni e prospet- 
tive, [w:] Europa e informazione.

2M Por. Konstytucja Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 r., art. 15: „La liberta e la segretezza 
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limita- 
zione puó awenire soltanto per atto motivato dellautoritá giudiziaria eon le garanzie stabilite 
dalia legge”; art. 21: „Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero eon la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puó essere soggetta ad auto- 
rizzazioni o censure”; Gazzetta Ufficiale, n. 298, 27.12.1947, z późn. zm., ostatnia w 2003 r.

265 Zob. E. Bettinelli, op. cit.; G. Sartori, Ingegneria costituzionale comparata...-, R. Zaccaria, 
Diritto dell’informazione..., s. 76-79; P. Barile, Liberta di manifestazione..., s. 4; C. Paladin, 
op. cit., s. 5.

7. Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 
jako gwarant ochrony medialnego pluralizmu

Przyjęta przez włoski parlament w 1997 r. ustawa medialna (Legge Maccanicó) 
powołała zintegrowaną, czyli konwergentną, instytucję regulacyjną w sektorze me
diów elektronicznych i telekomunikacji AGCOM263.

AGCOM, w odróżnieniu od swego poprzednika (gwaranta), jest ciałem kole
gialnym i konwergentnym, obejmującym zakresem działania zarówno sektor tele
komunikacyjny, jak i audiowizualny. Jest to efektem rozpowszechnienia się na rynku 
medialnym technologii cyfrowej, która zmniejszyła różnice między tradycyjnymi no
śnikami przekazywania obrazu czy dźwięku, zwracając się w stronę interaktywnego 
modelu komunikowania. Tak więc telewizja, telefon i Internet stały się elementami 
tej samej platformy technologicznej, oferując całą gamę usług multimedialnych.

Stanowiło to urzeczywistnienie zapisów Konstytucji Włoch uchwalonej 27 grud
nia 1947 r., a zwłaszcza art. 15 i 21264. Pierwszy z nich zapewnia wolność i ochronę 
tajemnicy korespondencji i każdej innej formy komunikowania się. Ich ograniczenie 
może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej okre
ślony. Artykuł 21 gwarantuje natomiast wszystkim obywatelom wolność wyrażania 
poglądów słowem, pismem i poprzez każdy inny środek przekazu oraz zakazuje cen
zury prewencyjnej i koncesjonowania prasy265.
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Na straży tych konstytucyjnych wolności stoi więc instytucja regulacyjna, któ
rej pozycja w ustroju politycznym i medialnym państwa włoskiego określana jest 
jako ciało „pomiędzy policją prewencyjną a wolontariatem sądowniczym”266. AG- 
COM posiada więc status instytucji administracyjnej, niezależnej od rządu. Jest to 
charakterystyczne dla włoskiego systemu prawnego, w którym tego typu instytucje, 
określane mianem le autorita amministrative indipendenti, mają za zadanie chronić 
dwie podstawowe wolności obywatelskie, mianowicie wolność osobistą i wolność 
ekonomiczną (określaną też wolnością konkurencji). W celu ich urzeczywistnienia 
AGCOM jest właśnie takim gwarantem267.

266 F. Merusi, M. Passaro, Le autorità indipendenti, Bologna 2003, s. 102.
267 R. Zaccaria, Diritto dell’informazione..., s. 172-185.
268 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 538-540.
269 Zob. P. Stępka, Zintegrowane ciała regulacyjne ds. komunikacji elektronicznej, Analiza Biura 

KRRiT nr 2/2007, Warszawa 2007, [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/ 
publikacje/analiza2007_02.pdf.

2711 Zob. sprawozdanie roczne AGCOM za 2011 r.: AGCOM, Relazione annuale 2011 sullattività 
svoltaesuiprogrammi di lavoro, Roma 2012, [online:] http://www.agcom.it/Default.aspxTmes- 
sage=viewrelazioneannuale&idRelazione=27, 15.12.2012.

271 Zob. E. Apa, op. cit.-, E. Cheli, Note in tema di pluralismo e servizio pubblico radiotelevisivo 
nella transizione al digitale terrestre, [w:] Diritti, nuove tecnologie...

Jego działania prowadzą do liberalizacji rynku telekomunikacyjnego poprzez 
działalność regulacyjną dla usług świadczonych przez operatorów w tym sektorze. 
Istotne znaczenie ma tu zwłaszcza podejmowana przez AGCOM racjonalizacja 
środków komunikowania masowego poprzez m.in. wprowadzanie do sektora usług 
nadawczych zapisów prawa antymonopolowego w dziedzinie komunikacji, a także 
tworzenie rejestru nadawców telekomunikacyjnych268.

Z drugiej strony działania włoskiego regulatora rynku audiowizualnego i teleko
munikacyjnego odnoszą się do odbiorców tych usług w sensie sprawowania kontroli 
jakości oraz kontroli ich dystrybucji. Dotyczy to także monitoringu emitowanych 
reklam w proporcjach regulowanych przez dyrektywy unijne oraz prawo krajowe. 
Gwarant pełni też funkcję mediatora w sporach pomiędzy nadawcami a odbiorcami, 
regulując zasady świadczenia usług powszechnie dostępnych269.

Ustawowym zadaniem AGCOM jest też stanowienie reguł mających na celu 
ochronę najbardziej wrażliwych kategorii społecznych przed szkodliwym wpły
wem mediów oraz propagowanie i ochronę politycznego, społecznego i ekono
micznego pluralizmu wśród nadawców, włączając w to ochronę praw autorskich 
(antipirateria)270.

AGCOM został więc powołany w celu wspomagania konkurencji, zgodnie z za
sadami sprawiedliwości i bezstronności, poczynając od promowania poprawy jako
ści usług i produktów sektorów audiowizualnego i telekomunikacyjnego, poprzez 
ochronę praw użytkowników, a na ochronie podstawowych wolności obywatelskich 
kończąc271. Stoi więc na straży pluralizmu, obiektywizmu i bezstronności informa
cji, otwartości na inne opinie, tendencje polityczne, społeczne, kulturalne i religijne.

143

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/
http://www.agcom.it/Default.aspxTmes-sage=viewrelazioneannuale&idRelazione=27


Rozdział III. Polityka Włoch na rzecz ochrony pluralizmu w mediach

Interweniuje w przypadku łamania przez nadawców zasad pluralizmu politycznego, 
zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, ale też w sytuacjach zagrażających plurali
zmowi społecznemu, np. wobec naruszenia interesów mniejszości272.

272 AGCOM, La comunicazionepolitica, [w:] idem, Relazione annuale 2011..., s. 304-315.
273 P. St^pka, op. cit., s. 27.
274 Ibidem-, zob. M. Argentati, op. cit.-, G. Gardini, op. cit., s. 665-669; F. Donati, Pluralismo 

e concorrenza nel sistema dell’informazione, „Diritto radiodiffussione” 2001; G. Napolitano, 
op. cit., s. 32.

273 R. Zacearía, Diritto dell’informazione..., s. 185-187.
276 Por. Legge 31 luglio 1997, n. 249..., rozdz. I, pkt 28.

Ze względu na swój konwergentny charakter AGCOM wyróżnia się spośród in
nych regulatorów medialnych państw europejskich. Obszarem jego kompetencji są 
nie tylko media elektroniczne, lecz także prasa i telekomunikacja. Zajmuje się on 
m.in. rejestracją operatorów telekomunikacyjnych. Zapewnia też konkurencję na 
rynku usług telekomunikacyjnych i odpowiedni poziom jakości oraz warunków eko
nomicznych poprzez określanie kryteriów ustalania taryf dla operatorów i użytkow
ników za świadczone w tym sektorze usługi. Łączy się to z promowaniem nowych 
technologii, w szczególności w odniesieniu do telefonii cyfrowej trzeciej generacji.

We Włoszech bardzo istotny jest podział kompetencji w zakresie udzielania kon
cesji nadawcom radiowym i telewizyjnym. „Przyznawaniem koncesji zajmuje się 
Ministerstwo Komunikacji [od 2008 r. Ministero dello Sviluppo Economico - Mini
sterstwo Rozwoju Ekonomicznego - M.M.], natomiast AGCOM przydziela często
tliwości służące do nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestruje 
programy operatorów kablowych”273.

„Oprócz tradycyjnych kompetencji związanych z obszarem mediów elektronicz
nych, takich jak monitoring nadawców, ochrona małoletnich czy monitoring reklamy, 
AGCOM wyposażony jest w szereg istotnych uprawnień związanych z ochroną kon
kurencji. Ma on w tym zakresie prawo do określania dominującej pozycji podmiotów 
medialnych oraz podejmowania przewidzianych prawem środków w celu weryfikacji 
sprawozdań finansowych, przesyłanych regulatorowi przez firmy medialne, a także 
do sporządzania raportów na temat stanu rynku mediów elektronicznych oraz rynku 
prasy. AGCOM posiada też głos doradczy w sprawach konkurencji względem Urzę
du Antymonopolowego (LAutorita Antitrust Italiana). Włoski regulator czuwa też 
nad wypełnianiem warunków kontraktu rządowego z publicznym nadawcą RAI”274.

Przy regulatorze AGCOM działa także Krajowa Rada Użytkowników (Consiglio 
Nazionale degli Utenti)275, jako niezależny organ opiniodawczo-doradczy, składający 
się z ekspertów (prawników, socjologów, pedagogów, specjalistów z zakresu edukacji 
medialnej) desygnowanych przez stowarzyszenia reprezentujące różne kategorie od
biorców, czuwających nad bezstronnością informowania, ochroną dóbr osobistych 
i małoletnich276.

„W celu wypełniania swych ustawowych kompetencji AGCOM jest uprawniony 
do wydawania aktów wykonawczych oraz kodeksów. Może też stosować sankcje wo
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bec nadawców łamiących zapisy ustawy oraz warunki posiadanych koncesji. Ponadto 
pełni funkcję doradczą w sprawach dotyczących formułowania polityki rządu w ob
szarze komunikacji elektronicznej oraz doradza ministrowi komunikacji w kwestiach 
związanych z polityką przydziału częstotliwości”277.

277 P. Stępka, op. cit., s. 28.
278 R. Zacearía, Diritto dell’informazione..., s. 174.
279 Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 1 ust. 3: „II Senato della Repubblica e la Camera dei depu

tati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presi
dente della Repubblica”.

2811 Ibidem: „II presidente dell’Autoritá é nominato con decreto del Presidente della Repub
blica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro delle 
comunicazioni”.

281 Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi- 
vi; por. Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 1 ust. 3: „La designazione del nominativo del 
presidente dell’Autoritá é previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni 
parlamentan”.

282 E Giglioni, II sistema delle comunicazioni in Italia, maszynopis niepublikowany.
281 R. Zaccaria, Diritto dell’informazione..., s. 174; F. Giglioni, Imperium medialne Berlusco- 

niego, s. 229-230.

Z chwilą powołania do w 1997 r. AGCOM liczył łącznie dziewięć osób. Ośmiu 
członków oraz przewodniczącego, których kadencja trwała siedem lat278. Członko
wie byli nominowani przez obie izby włoskiego parlamentu w równej proporcji, po 
czterech członków z każdej z izb, i powoływani na stanowisko dekretem prezydenta 
Republiki279. Przewodniczący AGCOM był powoływany dekretem prezydenta Re
publiki, na wniosek premiera rządu, w porozumieniu z ministrem komunikacji280. 
Jego nominacja była przekazywana do akceptacji właściwej komisji parlamentarnej. 
Zatwierdzenie tej nominacji przez komisję wymagało uzyskania większości dwóch 
trzecich głosów281.

W 2012 r. liczba członków AGCOM została zmniejszona z dziewięciu do pięciu. 
Dwóch nominuje Izba Deputowanych włoskiego parlamentu (Camera dei Deputati), 
dwóch Senat i jednego prezydent Republiki, na wniosek premiera w porozumieniu 
z ministrem rozwoju ekonomicznego. Tryb wyboru przewodniczącego AGCOM nie 
zmienił się282.

Powołanymi mocą ustawy organami AGCOM są: przewodniczący (presidente 
dellAutorita), Komisja Infrastruktury i Sieci (Commissione per le infrastrutture e le 
reti, CIR), Komisja ds. Produktów i Usług (Commissione per i servizi e i prodotti, 
CSP) oraz Rada (II Consiglio)283. Każda z komisji jest organem kolegialnym, składa
jącym się z przewodniczącego AGCOM i czterech komisarzy. Radę tworzą natomiast 
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wszyscy komisarze wraz z przewodniczącym284. Do poszczególnych komisji przy
dzielani są kandydaci na podstawie nominacji obu izb parlamentu285.

284 Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 1 ust. 3: „Sono organi dell’Autorità il presidente, la com- 
missione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. 
Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell’Autorità e da quattro 
commissari. Il consiglio e costituito dal presidente e da tutti i commissari”.

285 Ibidem: „Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, 
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l’altro per la commissione per i servizi 
e i prodotti”.

286 R. Zacearía, Diritto de//’in/brmazione..., s. 187-189.
287 AGCOM, GU organismi strumentali e ausiliari, [w:] idem, Relazione annuale 2011..., 

s. 401-432.
288 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 538-539.

Obecniewieleważnych rozstrzygnięćwdziedzinieregulacjisektorakomunikacjiwe 
Włoszech odbywa się także na poziomie regionalnym. W całym kraju działają Komitety 
Regionalne ds. Komunikacji (Comitati regionali per le comunicazioni, CORECOM), 
czyli organy funkcjonalnie zdecentralizowane, zapewniające wykonywanie zadań 
rządu oraz kontrolę systemu komunikacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i lo
kalnym. Komitety Regionalne posiadają analogiczny zakres uprawnień co AGCOM 
na poziomie regionalnym, z wyjątkiem wprowadzania do sektora przepisów anty- 
koncentracyjnych, co pozostaje wyłączną kompetencją AGCOM. Włoski organ re
gulacyjny AGCOM określa też skład, zakres uprawnień i strukturę organizacyjną 
Komitetów Regionalnych, pozostawiając poszczególnym regionom prawo wyboru 
ich członków. Z reguły liczą one pięciu członków będących ekspertami w dziedzinie 
komunikacji286.

Organem konsultacyjnym AGCOM jest Rada Etyki (II Comitato Etico)287. AGCOM 
zwraca się do niej w określonych przypadkach celem uzyskania opinii niezbędnych 
do zajęcia stanowiska w sprawach dotyczących przestrzegania przez nadawców, ad
ministratorów sieci czy operatorów telekomunikacyjnych podstawowych standardów 
etycznych w zakresie prowadzonej przez nich działalności i świadczonych usług. Ko
mitet składa się z trzech członków wybieranych spośród osób o niekwestionowanym 
autorytecie moralnym oraz znanych powszechnie z niezależności i bezstronności.

Komitet czuwa też nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej wśród urzędni
ków, doradców i ekspertów AGCOM. Ma to na celu promocję wizerunku regulatora, 
wzrost społecznego zaufania do niego oraz podkreślenie przejrzystości jego działań 
podejmowanych przez bezstronnych, prawych i kompetentnych urzędników niewy- 
korzystujących swej władzy i pozycji społecznej288.

Rada AGCOM rozstrzyga głównie w sprawach dotyczących stopnia konwergen
cji mediów, prowadzi rejestr nadawców telekomunikacyjnych, określa politykę regu
lacji cen oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad konkurencji w sektorach audiowizu
alnym i telekomunikacyjnym.

Komisja Infrastruktury i Sieci przydziela częstotliwości nadawcom radiowym 
i telewizyjnym, określając warunki koncesji we współpracy z organami Ministerstwa 
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Komunikacji (decyzja o jej przyznaniu należy do kompetencji ministra komuni
kacji). Ponadto CIR definiuje środki ochrony komunikacji, opracowuje standardy 
dla nadawców, czuwa nad rejestracją nowych nadawców, prowadzi rejestr przedsię
biorstw reklamowych (rozpowszechniających reklamy w mediach elektronicznych 
oraz w prasie), rejestr przedsiębiorstw produkujących i dystrybuujących programy 
radiowe i telewizyjne, rejestr przedsiębiorstw wydawniczych (gazet, magazynów, 
agencji prasowych o charakterze państwowym) oraz wydawnictw internetowych289.

289 R. Zaccaria, Diritto deU’informazione..., s. 176-178; E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas- 
-Koziarkiewicz, op. cit., s. 538.

29,1 Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 1 ust. 6 lit. A nr 1-15: „Istituzione dell’Autorità per le ga
ranzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo”.

291 R. Zaccaria, Diritto deU’informazione..., s. 178-181; E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas- 
-Koziarkiewicz, op. cit., s. 538-539.

292 Terminem par condicio określa się we Włoszech kryteria, które zaadaptowane przez nadaw
ców telewizyjnych gwarantują czas antenowy dla głównych partii lub ruchów politycznych. 
Stanowi to więc rozszerzenie zasady pluralizmu politycznego, tłumaczonego jako otwartość 
na różnorodne tendencje polityczne; zob. też: E. Bettinelli, Par condicio. Regole, opinioni, 
fatti, Torino 1995; O. Grandi netti, Par condicio...; M. Olivetti, Pluralismo, garanzia inelu- 
dibile, „Diritto e giustizia” 2002, n. 44, s. 14; A. Pace, Per una lettura..., s. 369.

Komisja ta zajmuje się także sprawami połączeń telekomunikacyjnych i numera
cji, określa środki ochrony komunikacji i plany wykorzystywania pasm częstotliwo
ści naziemnych przez nadawców radiowych i telewizyjnych, wyznacza standardy dla 
dekoderów telewizyjnych, a także rozstrzyga spory pomiędzy użytkownikami a ad
ministratorami usług telekomunikacyjnych. Szczegółowe zadania i kompetencje tej 
komisji precyzuje rozdział I ustawy z 1997 r., w którym czytamy m.in., że „organ ten 
przedstawia ministrowi komunikacji do akceptacji opinie dotyczące krajowego po
działu częstotliwości, wskazując te przeznaczone dla obrony cywilnej, a w szczegól
ności dla organizacji wolontariatu, w tym m.in. Alpejskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (II Corpo Nazionale del Soccorso Alpino)”290.

CIR określa tryb nadzoru i sankcje odnośnie do korzystania z usług dostępu i po
łączeń w komunikacji elektronicznej, usług telefonii cyfrowej oraz szerokopasmo
wego dostępu do Internetu. Do zadań Komisji Infrastruktury i Sieci należy też de
finiowanie kryteriów przyłączeń nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnych, 
określanie maksymalnych kosztów połączeń między poszczególnymi sieciami oraz 
regulowanie relacji pomiędzy administratorami a użytkownikami infrastruktury ko
munikacyjnej, gwarantujących równe prawo dostępu do sieci podmiotom świadczą
cym usługi telekomunikacyjne.

Komisja ds. Usług i Produktów nadzoruje przede wszystkim treści nadawane 
w sieciach. Czuwa nad respektowaniem przez nadawców zasad pluralizmu, ochro
ny małoletnich czy przepisów dotyczących emisji reklam291. Odnosi się to przede 
wszystkim do emisji reklam politycznych w czasie kampanii wyborczych oraz pro
gramów z udziałem polityków, wedle obowiązującej od lat we Włoszech zasady par 
condicio, która chroni zwłaszcza prawa politycznych mniejszości292.
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Komisja ds. Produktów i Usług kontroluje przestrzeganie przez nadawców i ope
ratorów sieci telekomunikacyjnych zapewniania użytkownikom określonego pozio
mu świadczonych usług, stopnia ich integralności oraz zróżnicowania oferty. Komisja 
tworzy też listę dozwolonych form reklamy i określa prawne podstawy telemarketin- 
gu. Nadzoruje ponadto zawartość programów w aspekcie ochrony praw mniejszości 
językowych, a także sprawdza zgodność z prawem emisji przedwyborczych sonda
ży291 * 293. Może też stosować sankcje przewidziane w art. 31 ustawy z 6 sierpnia 1990 r.294

291 Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 1 ust. 6 lit. B nr 1-15: „IstituzionedeU’Autoritá per legaran-
zie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo”.

294 Legge 6 agosto 1990, n. 223..., art. 31: „Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato”.

295 Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento deU’Autoritá per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, Gazzetta Ufficiale, n. 95, 22.04.2008, art. 13-17, [online:] http://vvww2. 
agcom.it/regol/reg_orga.htm, 15.01.2013.

296 Regolamento concernente l’organizzazione..., art. 18-21; zob. S. Rodotá, Tecnopolitica. La 
democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma 1997; A. Pace, Autoritá e liberta 
nel settore delle telecomunicazioni e della televisione, „Diritto della Radiodifussioni e delle Te- 

Organami niższego szczebla w strukturze AGCOM są dyrekcje i służby. Dyrek
cja ds. Zawartości Audiowizualnej i Multimedialnej (Direzione contenuti audiovisivi 
e multimediali) autoryzuje i reguluje dostęp do zawartości platform multimedial
nych, chroni pluralizm i konkurencję w mediach, wskazuje spis sondaży do prze
prowadzenia, zajmuje się ochroną praw mniejszości, reklamą, wydawnictwami i pra
wami autorskimi. Dyrekcja ds. Analiz Rynku i Konkurencji (Direzione analisi dei 
mercati, concorrenza e assetti) monitoruje rynki sieci komunikacji elektronicznej, 
dokonuje oceny ekonomicznej zintegrowanych systemów komunikacji. Dyrekcja 
ds. Ochrony Konsumentów (Direzione tutela dei consumatori) zajmuje się usługami 
uniwersalnymi (powszechnie dostępnymi), regulacją przejrzystości cen i warunków 
ofert, wyznaczaniem wysokości abonamentów, utrzymywaniem kontaktów między 
stowarzyszeniami konsumentów. Dyrekcja ds. Studiów i Badań (Direzione studi, ri- 
cerca e formazione) czuwa na wykonaniem zadań własnych przez AGCOM, zarządza 
biblioteką, redaguje miesięczny informator, stronę internetową instytucji, koordynuje 
porozumienia o współpracy z uniwersytetami i placówkami naukowo-badawczymi295.

W strukturze administracyjnej AGCOM funkcjonują też służby. Służba Prawna 
(Seryizio giuridico) dostarcza opinii prawnych w sprawie decyzji podejmowanych 
przez regulatora. Służba Inspekcyjna i Rejestracyjna (Seryizio ispettivo e registro) 
planuje inspekcje i nadzór nad działalnością poszczególnych dyrekcji, prowadzi re
jestr operatorów, współpracuje z organami Policji Skarbowej, Celnej i Podatkowej 
(Guardia di Finanza). Do jej zadań należy też monitoring programów, w tym ich 
rejestracja, klasyfikacja i archiwizacja. Służba ds. Komunikacji Politycznej i Rozwią
zywania Konfliktów Interesów (Seryizio comunicazione politica e risoluzione di con- 
flitti di interesse) czuwa nad reklamą i informacją polityczną oraz respektowaniem 
przez nadawców równego prawa dostępu partii politycznych do anteny w czasie kam
panii wyborczych296.

148

http://vvww2


7. Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) jako gwarant ochrony...

AGCOM finansowany jest z budżetu państwa (ok. 6 proc, środków) oraz z pro
centu od dochodów wszystkich podmiotów podlegających regulacji, w tym opera
torów telekomunikacyjnych (91 proc.), oraz z innych źródeł (3 proc.). Należy przy 
tym podkreślić, że w ciągu ostatnich kilku lat zasadniczej zmianie uległy proporcje 
między środkami na działalność regulatora pochodzącymi z budżetu państwa i ze 
źródeł komercyjnych297. Obecnie głównym źródłem finansowania AGCOM są opłaty 
wnoszone przez podmioty podlegające regulacji, w wysokości 1,5 proc, ich rocznego 
przychodu. „Takie rozwiązanie jest skutecznym sposobem na ochronę niezależności 
finansowej instytucji regulacyjnej, ponieważ nie powoduje jej uzależnienia od władz 
państwowych”, a zwłaszcza od rządu298.

lecomunicazioni” 1999, n. 3, s. 40; P. Barile, Lhccesso nella televisions di Stato: una situazione 
soggettiva attiva non protetta?, „Diritto della Radiodifussioni e delle Telecomunicazioni” 1977, 
n. 9, s. 269; O. Grandinetti, TV: dalla legge Maccanico al digitale, „Giornale di diritto Am- 
ministrativo” 2002, n. 8, s. 246-255.

297 R. Zacearía, Diritto dell’informazione..., s. 172-185.
2™ Memorandum objaśniające do zalecenia Rec(2000)23 w sprawie niezależności i funkcji or

ganów regulacyjnych sektora usług nadawczych, pkt 26, [online:] http://www.krrit.gov.pl/ 
Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/rada-europy/8.rtf, 15.12.2011; por. Zalecenie 
REC(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie nieza
leżności i funkcji organów regulacyjnych dla sektora usług nadawczych, przyjęte przez Komi
tet Ministrów 20 grudnia 2000 r., [online:] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/ 
Doc/CM_en.asp, 15.12.2011.

299 Por. Legge 14 novembre 1995, n. 481...
P. Stępka, op. cit., s. 30.
R. Zacearía, Diritto dell’informazione..., s. 175.

1112 Ibidem: zob. też: M. Libertini, I Rapporti tra Ministero e Autorita Garante delle comuni
cazioni, „Giornale diritto amministrativo” 2001, n. 12, s. 1287; M.V. Rizzo, L'istituzione 
dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, „Amministrazione Civile” 1997, n. 5, s. 26; 
G. D’Amato, Lautorità di garanzia nel settore delle comunicazioni di massa. Lesperienza, le
prospettive, Milano 1997.

We Włoszech system wyboru członków oraz przewodniczącego AGCOM po
zwala wpływać na kształt tego ciała obu izbom parlamentu, jak również premierowi. 
Wszyscy członkowie wybierani są na siedmioletnią kadencję, bez możliwości reelek- 
cji. Kwestia konfliktu interesów oraz niezależności członków AGCOM została ure
gulowana w ustawie z 1995 r.299 „Artykuł 2 tego aktu prawnego zabrania członkom 
tej instytucji w czasie trwania ich mandatu pełnienia bezpośrednio lub pośrednio 
funkcji doradców, menagerów lub łączenia mandatu członka AGCOM z zatrudnie
niem w firmach państwowych lub prywatnych. Członkowie Autorita nie mogą po
nadto pełnić równocześnie żadnej funkcji publicznej, w tym zwłaszcza funkcji depu
towanego”300. Wykluczone jest też reprezentowanie jakiejkolwiek partii politycznej 
oraz posiadanie udziałów w firmach, których działalność podlega regulowaniu przez 
AGCOM301. Członkowie tej instytucji nie mogą też im doradzać ani z nimi współpra
cować, także po wygaśnięciu mandatu302 *.
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Istotną funkcją pełnioną przez AGCOM jest kontrola działalności nadawców 
w sektorze audiowizualnym w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa 
oraz warunków wykonywania koncesji303. Zgodnie z zaleceniem Komitetu Ministrów 
Rady Europy organom regulacyjnym powinno zostać przyznane prawo do żądania 
i otrzymywania informacji od nadawców w zakresie, w jakim informacje takie są 
konieczne do wykonywania zadań tych organów304.

3111 Zob. M. Argentati, op. cit.
3IM Zob. Zalecenie REC(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy...
305 R. Zaccaria, LlAutorita per legaranzie nelle comunicazioni, [w:] idem, Diritto dell’informa- 

zione..., s. 172-185.
306 Por. Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 1 ust. 6 litera C nr 12: „Istituzione dellAutoritá per le 

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo”; zob. 
tez: C. Cocuzza, D.E. Temo, La televisione a pagamento tra „legge Maccanico" e disciplina 
antitrust, „Diritto informazione” 1999, n. 2, s. 129.

3117 AGCOM, Relazione annuale 2011...
308 R. Zaccaria, LAutorita per legaranzie nelle comunicazioni, s. 172-185.
3119 Por. Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 1 ust. 6 litera C nr 12: ,,[il consiglio| entro il 30 giugno

di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parla
mento una relazione sull’attivitá svolta dallAutoritá e sui programmi di lavoro; la relazione

Wykonywanie prawa do nadzorowania nadawców w działalności europejskich 
organów regulacyjnych cechuje wiele podobieństw. Działania AGCOM koncentrują 
się więc głównie na treści programów i audycji. Obowiązki organu regulacyjnego 
są wykonywane w trybie rozpatrywania poszczególnych przypadków, np. narusze
nia zasady obiektywnego przekazu informacji czy naruszenia przez nadawcę zasad 
przestrzegania standardów moralnych. Włoski regulator wydaje werdykty w sprawie 
konkretnych audycji lub przypadków naruszenia określonych standardów jakościo
wych. Ponadto prowadzi monitoring ilościowy. Dzięki prowadzonym kontrolom 
może stwierdzić, czy nadawca przestrzega obowiązków określających kwoty poszcze
gólnych audycji, np. audycji europejskich, limitów emisji reklam, udziału w progra
mach utworów producentów niezależnych itp.305

Odpowiedzialność włoskiego regulatora audiowizualnego reguluje ustawa Leg- 
ge Maccanico z 1997 r.306 Zgodnie z jej zapisem do 30 czerwca każdego roku Rada 
AGCOM przekazuje na ręce prezesa Rady Ministrów sprawozdanie z działalności 
wraz z planowanymi przedsięwzięciami na przyszły rok307. Raport ten przekazywany 
jest przez premiera parlamentowi308.

Zapis ustawowy jednoznacznie określa merytoryczną zawartość sprawozdania, 
precyzując jego zakres. Zgodnie z nim sprawozdanie to powinno zawierać m.in. dane 
i raporty poświęcone poszczególnym sektorom będącym przedmiotem regulacji AG
COM, ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju technologicznego, dochodu, po
tencjału finansowego, wyników oglądalności i słuchalności, pluralizmu opinii pre
zentowanych w sektorze informacyjnym oraz tzw. koncentracji krzyżowej pomiędzy 
poszczególnymi sektorami: radiem, telewizją, prasą codzienną i periodyczną oraz 
innymi środkami komunikacji na szczeblu krajowym i europejskim309 * *.
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8. Polityczne okoliczności uchwalenia prawa Gasparriego

Zanim Silvio Berlusconi po raz drugi objął urząd premiera w 2001 r„ z inicjatywy 
rządu Massima D’Alemy w lutym 2000 r. parlament przyjął ustawę nr 28, gwarantują
cą równe warunki dostępu do mediów w trakcie kampanii wyborczych i referendów 
oraz informacji politycznych310.

contiene, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto 
attiene alio sviluppo tecnológico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale 
ed efettiva agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presentí nel sistema 
informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa 
periódica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario”.

3111 Legge 22 febbraio 2000, n. 28...
111 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 528.
”2 Ibidem.

Zob. rozporządzenia AGCOM Comunicazione política e risoluzione di conflitti di intéressé, 
[online:] http://www.agcom.it/SearchTematica.aspx?idM=54, 15.01.2013.

314 Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, zob. Deli
bere in materia di tribune politiche e trasmissioni elettorali, [online:] http://www.parlamento.
it/548?shadow_organo=406016, 15.01.2013.

115 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 528.

Jak zauważa Marta Jas-Koziarkiewicz, „ustawa zobowiązuje nadawców do zacho
wania bezstronności i równego traktowania podmiotów politycznych, nakłada szcze
gólne obowiązki w tym zakresie na nadawców publicznych, zobowiązuje nadawców 
do zapewnienia podmiotom politycznym równego dostępu zarówno do programów 
komunikacji politycznej (zawierających opinie i oceny, w tym debaty), jak i progra
mów informacyjnych. Określa zasady emisji reklamy politycznej”3".

Jas-Koziarkiewicz wskazuje na przyjęty w ustawie odmienny poziom regulacji 
dla dwóch okresów: wyborczego i poza kampanią wyborczą. Obowiązki nadawców 
w czasie trwania kampanii wyborczych sprowadzają się głównie do zagwarantowania 
podmiotom politycznym takiego samego czasu antenowego na wystąpienia wybor
cze. „Prezentacja może odbywać się wyłącznie w reklamach politycznych nadawanych 
bezpłatnie oraz programach komunikacji politycznej. Obowiązuje zakaz prezentacji 
politycznej w innych typach programów w trakcie trwania kampanii wyborczych, 
np. w programach rozrywkowych”312. Zasady emisji płatnej reklamy wyborczej na 
antenie nadawców komercyjnych określa w rozporządzeniu AGCOM313, natomiast 
zasady rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych na antenie nadawcy pu
blicznego RAI określa właściwa komisja parlamentarna314.

Poza okresem kampanii wyborczej zapisy ustawy z 2000 r. zobowiązują nadaw
ców do bezstronności i obiektywizmu w przekazywaniu informacji politycznych, 
gwarantując dostęp do anteny partiom politycznym w programach publicystycznych, 
zawierających opinie i komentarze polityczne, proporcjonalnie do wyników uzyska
nych w ostatnich wyborach315 * *.
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Według Jas-Koziarkiewicz ustawa „określa odmienny poziom regulacji dla róż
nych form programów, tj. informacyjnych i komunikacji politycznej oraz reklam po
litycznych. Upoważnia AGCOM do monitoringu i oceny programów komunikacji 
politycznej, zakazuje płatnej reklamy politycznej w telewizji, określa zasady komu
nikacji politycznej w prasie (obligując m.in. wydawców do oddzielania komentarzy 
politycznych od informacji zamieszczanych na kolumnach redakcyjnych). Ustawa 
zobowiązuje ponadto stacje radiowe i telewizyjne o zasięgu lokalnym do przygoto
wania kodeksu nadawania programów komunikacji politycznej. Kodeks poddawany 
jest ocenie stowarzyszeń reprezentujących środowisko dziennikarzy i zatwierdzany 
przez Ministra Łączności”316.

116 Ibidem, s. 528-529.
117 Legge 3 maggio 2004, n. 112...
118 Z. Machelski, System polityczny Włoch, s. 269.
319 Zob. A. Pace, Legge Gasparri e Corte Costituzionale, [online:] http://www.costituzionalismo. 

it/articoli/144/, 15.12.2012; O. Grandinetti, Principi costituzionali...-, S. Torricelli, op. cit., 
s. 7; A. Pace, Verso la fine del servizio pubblico radiotelevisivo'C, [w:] Europa e informazione, 
s. 9.

1211 Por. Legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 15: „Limiti al cumulo dei programmi televisivi e ra- 
diofonici e alia raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in 
materia pubblicitaria”.

Kolejna zmiana na scenie politycznej w czerwcu 2001 r., dymisja rządu Giulia- 
na Amato i powrót do władzy Silvia Berlusconiego ożywiły polityczną dyskuję nad 
nowym kształtem ustawy medialnej. Włoska polityka na rzecz ochrony pluralizmu 
mediów spotkała się również z krytyką Parlamentu Europejskiego. Głównym jej po
wodem była struktura rynku naziemnej telewizji analogowej, zdominowanego przez 
RAI i Mediaset. Odpowiedzią na ten podstawowy zarzut miało być uchwalenie przez 
włoski parlament nowego prawa regulującego funkcjonowanie mediów elektronicz
nych, zwanego Legge Gasparri3'7. końcu 2002 r. centroprawicowy rząd przefor
sował w parlamencie ustawę, która zniosła ograniczenia w łączeniu własności sieci 
telewizyjnych i wielkich gazet, co służyło interesom premiera Berlusconiego. Auto
rem projektu był ówczesny minister komunikacji Maurizio Gasparri z Sojuszu Na
rodowego (Alleanza Nazionale, AN). Przyjęcie tych rozwiązań oznaczało likwidację 
obowiązującego dotychczas trzydziestoprocentowego ograniczenia udziału w jed
nym sektorze. W zamian ustanowiony został 20 proc, próg własności jednej osoby we 
wszystkich sektorach medialnych (co nie wykluczało rodziny). Włoska centroprawi- 
ca, a przede wszystkim Berlusconi, starała się łagodzić polityczno-finansowe konse
kwencje tych rozwiązań nieformalnymi porozumieniami z politykami innych ugru
powań politycznych co do regulacji prawnych w sprawie subwencji otrzymywanych 
przez partie w celu korzystania z mediów nie tylko podczas kampanii wyborczych”318.

Szybko okazało się jednak, że i to prawo, uchwalone 3 maja 2004 r., chroniło 
głównie interesy Berlusconiego319. Legge Gasparri obniżało bowiem dopuszczalny li
mit udziału jednego nadawcy w ogólnokrajowym rynku reklamy z obowiązujących 
dotychczas 30 do 20 proc.320 Obowiązujące do tej pory prawo z 1997 r. (Legge Macca- 
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nico, n. 249/97)321 ustalało bowiem ten limit na poziomie 30 proc, udziałów w rynku, 
szacowanego wówczas łącznie na 12 mld euro. Jeden nadawca nie mógł więc zarobić 
na reklamie radiowej i telewizyjnej więcej niż 4 mld euro322.

121 Legge 31 luglio 1997, n. 249..., art. 2 (Divieto di posizioni dominanti) i art. 3 (Norme sulle- 
mittenza televisiva).

322 C. Cocuzza, D.E. Terno, op. cit., s. 129.
121 Zob. Legge 3 maggio 2004, n. 112..., art. 15, pkt 3; por. też: Sprawozdanie z wizyty studyjnej 

pracowników biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji we Włoszech, listopad 2006, „Biuletyn 
Informacyjny KRRiT” 2006, nr 10-12, s. 19.

12,1 P. S t ę p k a, A. Wo ź n i a k, Polityka na rzecz ochrony pluralizmu w mediach na przykładzie wy
branych państw europejskich, Warszawa 2005, s. 27; E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Ko- 
ziarkiewicz, op. cit., s. 530.

325 Por. P. Stępka, A. Woźniak, op. cit., s. 27.

Legge Gasparri z 2004 r. rozszerzyło jednocześnie definicję rynku o wszystkie 
rodzaje nośników reklamy, a więc telewizję, radio, prasę, kino, billboardy, Internet, 
a nawet ulotki dostarczane pocztą. „W ustawie zdefiniowano więc tzw. zintegrowany 
system komunikacji, obejmujący sześć sektorów: prasę i magazyny, media elektro
niczne, roczniki (także w Internecie), kina, reklamę zewnętrzną, marketing bezpo
średni i sponsoring. Jeden podmiot, działający w ramach tego systemu, nie mógłby 
osiągnąć więcej niż 20% przychodów całego systemu”323.

Polityka państwa na rzecz ochrony pluralizmu zakłada ponadto wspieranie roz
woju telewizji i radiofonii lokalnej. We Włoszech działa ok. sześciuset lokalnych 
nadawców telewizyjnych oraz blisko tysiąc radiowych. Dla tych, którzy poświęcają 
na antenie co najmniej 70 proc, czasu na tematykę społeczną (opieka zdrowotna, 
usługi socjalne), przewidziano możliwość częściowego zwrotu poniesionych nakła
dów inwestycyjnych lub ulgi podatkowe. Ponadto, zgodnie z przyjętym przez rząd 
krajowym planem zagospodarowania eteru, zagwarantowano częstotliwości dla tych 
spośród nadawców lokalnych, którzy „oprócz nadawania audycji kulturalnych, et
nicznych lub religijnych nie przekroczą limitu 5% emitowanej reklamy w w dzien
nym czasie nadawania programu”324.

Prawo Gasparriego gwarantowało także mniejszościom narodowym odbiór au
dycji radiowych i telewizyjnych w ich językach. We Włoszech uznaje się bowiem 
dwanaście języków mniejszości (np. friulano we Friuli-Wenecji Julijskiej). Realizacja 
ustawowego obowiązku tworzenia i emitowania programów w językach mniejszości 
spoczywa na nadawcy publicznym RAI325.

Polityczną konsekwencją uchwalenia przez włoski parlament ustawy medial
nej było wezwanie opozycji skierowane do prezydenta Republiki, „aby zablokował 
przepisy, które stworzą imperium Silvia Berlusconiego nieograniczone możliwości 
rozwoju. Centroprawicowi sojusznicy Berlusconiego uchwalili ustawę przewagą 27 
głosów. Zwolennicy rządowego projektu twierdzili, że ustawa pomoże ożywić branżę 
medialną, a jej konsolidacja pozwoli skutecznie konkurować z zagranicznymi kon
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cernami. W nowej ustawie znalazł się też harmonogram rozwoju naziemnej telewizji 
cyfrowej”326.

526 Prawo o mediach podgrzewa atmosferę we Włoszech, „Gazeta Wyborcza” 2003, 3.12, [online:] 
http://www.wyborcza.pl/1,75248,1807820.html, 15.01.2013.

327 Zob. E. Gramaglia, II monopolio del pluralismo, „PaginaUno” 2008, n. 6, [online:] http:// 
www.rivistapaginauno.it/pluralismo.php, 15.12.2011.

328 Prawo o mediach podgrzewa atmosferę...
329 Z. M a c h e 1 s k i, System polityczny Włoch, s. 291.
3311 Schema di disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase 

di transizione alia tecnología digitale, [online:] http://www.fonovipiitalia.it/leggiedelibere_01. 
php, 15.12.2011.

331 Por. art. 2 pkt 1 Disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo 
nella fase di transizione alia tecnología digitale: „Limiti alia raccolta publicitaria nel settore 
televisivo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione 
al digitale”, w związku z art. 43 ustawy nr 177 z lipca 2005 r.

W opinii autora prawo Gasparriego ugruntowało dotychczasową pozycję impe
rium medialnego Berlusconiego, który jako premier i główny udziałowiec koncernu 
Mediaset kontolował blisko 95% włoskiego rynku audiowizualnego i ponad połowę 
runku reklamowego327. „Nowela wyraźnie przysłużyła się największej telewizji ko
mercyjnej Mediaset oraz domowi wydawniczemu Mondadori (Berlusconi kontrolu
je je przez swój holding Fininvest). Prawo podniosło bowiem poziom obrotów, jaki 
mogą uzyskiwać te spółki, o 750 min euro. Nowa ustawa zawierała regulacje obejmu
jące nie tylko radio, telewizję i prasę, ale również internet, przemysł muzyczny oraz 
filmowy. Wartość całego sektora mediów i rozrywki we Włoszech szacowana jest 
bowiem na blisko 25 mld euro”328.

Po zwycięstwie w wyborach roku 2006 Romana Prodiego lewicowy rząd po
wrócił do tematu dekoncentracji na rynku medialnym i reklamowym329. Minister 
komunikacji Paolo Gentilom330 przedstawił parlamentowi projekt ustawy, który za
kładał m.in. zniesienie Legge Gasparri, faworyzującego pozycję Mediasetu na rynku 
reklamy, oraz zapowiadał wprowadzenie zmian korzystnych zarówno dla dużych, jak 
i małych podmiotów sektora audiowizualnego.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza zapis art. 2 pkt 1 tego projektu, który wprowadza 
maksymalny próg określający pozycję dominującą na telewizyjnym rynku reklamy 
powyżej poziomu 45 proc. Do 31 października każdego roku włoski regulator AG- 
COM wskazywałby podmioty, które przekroczyły określony limit w roku poprzed
nim. W przypadku, gdyby uzyskały pozycję dominującą, musiałyby od stycznia na
stępnego roku ograniczyć emisję reklam z obowiązujących 18 do 16 proc, dziennego 
czasu nadawania programu331.

Rynek reklamy telewizyjnej we Włoszech jest bowiem wciąż zdominowany 
przez zależną od Mediaset „firmę Publitalia’80, która posiada ok. 65% rynku rekla
my. W związku z tak silną pozycją jednego podmiotu na rynku reklamy telewizyjnej 
spółka Mediaset została zobowiązana przez włoskiego regulatora AGCOM do utwo
rzenia nowej firmy, która zajmowałaby się sprzedażą reklam nadawanych w kanałach 
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rozprowadzanych na platformach naziemnej telewizji cyfrowej i jednocześnie niedo
stępnych w odbiorze analogowym”332.

112 Sprawozdanie z wizyty studyjnej pracowników Biura KRRiT we Włoszech (20-23 listopada 
2006 r.), „Biuletyn Informacyjny KRRiT” 2006, nr 10-12, s. 57-58.

111 Ibidem, s. 58.
™ E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 532-533.
”5 Zobacz też art. 18 Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, art. 19 Ve

rifica dell’adempimento dei compiti, art. 20 Disciplina della RAI - Radiotelevisione italiana 
S.p.A., art. 21 Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI - Radiotelevisione italia
na S.p.a.

”6 G. Gardini, op. cit., s. 665-666.
"7 Legge 3 maggio 2004, n. 112...

Cechą charakterystyczną współczesnego włoskiego rynku audiowizualnego jest 
ponadto zjawisko łączenia się nadawców lokalnych w sieci, jako efekt procesu kon
solidacji kapitałowej w tym sektorze. Niestety odbija się to negatywnie na jakości 
emitowanego programu. Wydaje się, że ostatnim bastionem pluralizmu na rynku 
lokalnym są media środowiskowe, których właścicielami są organizacje pozarządo
we, fundacje itd. Zgodnie z zapowiedziami przechodzenia na nadawanie cyfrowe 40 
proc, pojemności ma zostać zagwarantowane niezależnym dostawcom programów, 
wybranym w trybie przetargu rozpisanego przez AGCOM333.

Mocą art. 20 prawa Gasparriego334 Radiotelevisione Italiana S.p.A. otrzymała 
koncesję na 12 lat. Szczegóły procesu restrukturyzacji RAI zawarte są w rozdziale IV 
ustawy, zatytułowanym Compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e ri- 
forma della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Obowiązki nadawcy publicznego 
w sektorze radiowo-telewizyjnym i reforma RAI S.A.)335. Mocą tej ustawy nadawca 
publiczny został przekształcony w holding o nazwie RAI Holding S.p.A.336

Ustawa nr 112 określająca zasady nadawania oraz strukturę Spółki Radiowej i Te
lewizyjnej RAI oraz uprawnienia rządu w zakresie nadawania radiowego i telewizyj
nego z 2004 r.337 określa przede wszystkim ogólne zasady realizacji zadań publicznych 
(art. 17 Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo) oraz 
sposób finansowania i strukturę zarządzania nadawcy publicznego (art. 18 Finan- 
ziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo oraz art. 20 Disciplina della 
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.). Określony w ustawie zakres misji nadawcy 
publicznego obejmuje m.in. „tworzenie programów informacyjnych, edukacyjnych, 
kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów o wysokich walorach ar
tystycznych, promujących dzieła teatralne, filmowe, muzyczne, wyróżniających się 
innowacyjnością” (art. 17 ust. 2 pkt b), a ponadto „gwarantujących dostęp do ante
ny podmiotom politycznym reprezentowanym w parlamencie oraz w radach regio
nów czy prowincji autonomicznych, przedstawicielom lokalnych stowarzyszeń kul
turalnych, związkom zawodowym, kościołom i związkom wyznaniowym, grupom 
etnicznym i językowym” (art. 17, ust. 2 pkt d). Ustawa określa model fmasowania 
nadawcy publicznego z abonamentu i reklamy. Wysokość abonamentu do końca li
stopada każdego roku określa dekretem minister rozwoju ekonomicznego z mocą 
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obowiązującą od stycznia następnego roku, na podstawie przesłanego wcześniej bi
lansu nadawcy publicznego, z uwzględnieniem kosztów planowanych na realizację 
zadań publicznych, prognozowanego poziomu inflacji oraz kosztorysu planowanych 
wydatków na cele inwestycyjne w związku z wdrażaniem nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych (art. 18 ust. 3).

Jak podaje Marta Jas-Koziarkiewicz, „ustawa wprowadza także przepisy służące 
ochronie małoletnich widzów i słuchaczy [...], wskazuje podmioty odpowiedzialne 
za nadzór nad zapisami ustawy: AGCOM, CORECOM, Urząd Ochrony Konkurencji 
i Rynku, dopuszcza możliwość prywatyzacji RAI, przy zachowaniu 10% akcji przez 
państwo, oraz określa zasady i harmonogram procesu cyfryzacji, [...] wprowadza 
przepisy antykoncentracyjne (maksymalny 20 proc, udział podmiotów w dochodach 
sektora komunikacji zintegrowanej: wydawnictwa, czasopisma, dzienniki, radio, te
lewizja, internet, kino, sieci telewizyjne)”338.

”8 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 533.
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

1411 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 533.
141 Ibidem, s. 531.

Artykuł 16 ustawy n. 122 z 2004 r. (Delega al Governo per lemanazione del testo 
unico della radiotelevisione) stanowił podstawę do wydania przez rząd w 2005 r. de
kretu legislacyjnego nr 177 określającego skonsolidowane zasady świadczenia usług 
audiowizualnych i radiowych339.

Analizując zapisy dekretu, Marta Jas-Koziarkiewicz wskazuje zwłaszcza na 
„określenie w nim zasad dotyczących świadczenia usług radiowych i telewizyjnych 
nadawanych drogą naziemną, kablową i satelitarną, zasad licencjonowania działal
ności nadawczej i podejmowania działalności niewymagającej licencji (usługi na 
żądanie). Dekret określa też kryteria klasyfikacji stacji oraz zróżnicowane formy ze
zwoleń (podział na nadawców lokalnych, regionalnych, publicznych i komercyjnych, 
informacyjnych, wspólnotowych - utworzonych przez stowarzyszenia czy fundacje, 
emitujących program non profit, nadających maksymalnie 5 proc, reklam w godzinie 
i 10 proc, w ogólnym czasie, a także nadawców społecznych). Dekret zobowiązuje 
nadawców do prezentacji zróżnicowanych poglądów i opinii, ogranicza koncentrację 
na rynku krajowym i lokalnym, m.in. zobowiązuje do sprawozdawczości na temat 
struktury własności, daje możliwość zakazania fuzji, ustala maksymalny 20 proc, 
próg zysków dla jednego podmiotu w całej branży medialnej”340.

Dekret określa też precyzyjnie dopuszczalne limity emisji reklam, „umożliwiając 
nadawcom komercyjnym przerywanie reklamą filmów, seriali i filmów dokumental
nych, jeśli trwają dłużej niż 30 minut (dwie przerwy reklamowe w trakcie 190 minut). 
Nadawcy publiczni mają prawo do przeznaczenia 4 proc, łącznego czasu nadawania 
programu na emisję reklam w ciągu tygodnia i 12 proc, w ciągu godziny, nadawcy 
komercyjni mogą przeznaczyć na emisję reklam 15 proc, dziennego czasu emisji i 18 
proc, w ciągu godziny”341.

156



9. Polityka koncesyjna w dobie cyfryzacji jako instrument ochrony pluralizmu medialnego

9. Polityka koncesyjna w dobie cyfryzacji jako 
instrument ochrony pluralizmu medialnego

Włochy rozpoczęły pierwsze telewizyjne transmisje drogą naziemną w forma
cie cyfrowym pod koniec 2003 r. W rządowej strategii wprowadzania we Włoszech 
telewizji cyfrowej zakładano pierwotnie, że w 2005 r. pokrycie transmisji cyfrowych 
powinno osiągnąć 70 proc., a nadajniki używające częstotliwości analogowych miały 
zostać definitywnie wyłączone do końca 2006 r. Tak się jednak nie stało342.

342 M. Pęk, W. Kołodziejczyk, Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach eu
ropejskich - Wielkiej Brytanii, Włoszech, Republice Federalnej Niemiec, Szwecji oraz Francji,
Warszawa 2006, s. 17 [online:] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/ 
analiza2006_04.pdf, 15.12.2012; zob. też: M. Argentati, op. cit., s. 1115-1120.

141 Legge 3 maggio 2004, n. 112..., art. 22-25.
■,44 Disegno di Legge n. 1825: Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di 

transizione alla tecnología digitale, Camera dei deputati, Atti parlamentan XV Legislatura - 
disegni di leggi e relazioni - documenti, art. 1.

145 Zob. O. Grandinetti, TV: dalla legge Maccanico...; idem, Il Digitale Terrestre: probiernigiu- 
ridici nella fase di avvio délia transizione, wykład na konferencji „L’Offerta televisiva in un 
sistema multi-piattaforma”, Università degli Studi di Firenze, 7.06.2001 r.; G. De Vergottini, 
Il digitale terrestre: aspetti di diritto nazionale e comunitario, „Diritto Radiodiffussione” 2001 
n. 2-3.

Nadawca publiczny miał zagwarantowany multipleks na cele transmisji nieko- 
dowanych. W ramach tego multipleksu RAI mogła rozpowszechniać tylko własne 
programy. W innych blokach RAI, podobnie jak nadawcy prywatni, została zobowią
zana do przeznaczenia przynajmniej 40 proc, pojemności transmisyjnej dla innych 
podmiotów. Ustawa nr 112 z 3 maja 2004 (prawo Gasparriego)343 potwierdziła ramy 
prawne procesu cyfryzacji radia i telewizji we Włoszech. Ustawa ta określiła także 
tryb przechodzenia na nadawanie cyfrowe.

Rządowy plan konwersji cyfrowej, potwierdzony w projekcie nowej ustawy me
dialnej, przedstawiony Izbie Deputowanych włoskiego parlamentu 16 października 
2006 r. przez ministra komunikacji Gentiloniego, przewidywał całkowite wyłączenie 
nadawania analogowego do końca 2012 r.344 W związku z tym zaplanowano uru
chomienie dwunastu sieci ogólnokrajowych o pojemności pięć kanałów każda oraz 
sześć sieci regionalnych również o pojemności pięć kanałów. Łącznie w ofercie pro
gramowej ma znaleźć się sześćdziesiąt programów ogólnokrajowych i trzydzieści re
gionalnych. Przyjęty przez AGCOM plan cyfryzacji zakładał przyznanie operatorom 
multipleksów jednej częstotliwości w każdym regionie Włoch345 *.

Obecnie proces konwersji cyfrowej we Włoszech jest znacznie zaawansowany, 
gdyż już 80 proc, ludności jest w zasięgu sieci cyfrowych. Najwięksi nadawcy na ryn
ku analogowym - RAI, Mediaset i Telecom Italia - stworzyli własne sieci cyfrowe 
i jednocześnie poszerzyli dotychczasową ofertę programową. Do tej pory powstało 
siedem krajowych multipleksów, dwa z nich należą do nadawcy publicznego RAI 
(RAI A oraz RAI B), dwa do sieci Mediaset (Mediaset Uno i Mediaset Due, dodat
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kowo Mediaset jest operatorem multipleksu cyfrowej telewizji mobilnej), po jednym 
multipleksie posiadają: Telecom Italia Media Group La 7, Dfree oraz od niedawna 
Gruppo Espress. „Oprócz tego istnieje szereg multipleksów o zasięgu regionalnym, 
prowadzonych przez lokalne organizacje nadawcze, m.in. Tele Lombardia, Tele Ge
nova, Super Tre (Roma)”346.

146 M. Pęk, W. Kołodziejczyk, op. cit., s. 17; zob. też: S. Santoli, op. cit.
147 M. Pęk, W. Kołodziejczyk, op. cit., s. 17; zob. też: G. Fares, Lapertura de¡ mercato radio- 

televisivo, Torino 2008; L. Hitchens, Broadcasting Pluralism and Diversity. A Comparative 
Study of Policy and Regulation, Oxford 2006.

348 M. Pęk, W. Kołodziejczyk, op. cit., s. 18-19.
149 Ibidem, s. 18; E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 542.

„Na rynku włoskim dynamicznie rozwija się też cyfrowa telewizja mobilna DVB- 
-H, której programy można odbierać w urządzeniach przenośnych, laptopach czy 
telefonach komórkowych. W 2006 r. włoski operator telefonii komórkowej Treltalia 
wprowadził pierwszą w Europie komercyjną telewizję w systemie cyfrowej telewi
zji mobilnej »Walk TV«. Jej widzowie mogą odbierać 9 programów telewizyjnych, 
w tym RAI, Mediaset, SKY i La 3”347.

Po udanym starcie cyfrowej telewizji mobilnej kolejny operator telefonii komór
kowej, Telecom Italia Mobile (TIM), niespełna trzy tygodnie później, w czerwcu 
2006 r., zaoferował swoją własną telewizję mobilną TIM TV, z pięcioma programami 
telewizyjnymi: Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7 oraz MTV Italia. Do grona operatorów 
mobilnej telewizji cyfrowej dołączył ostatnio Vodafone Italia, jeden z największych 
operatorów telefonii komórkowej we Włoszech, oferując nową usługę we współpracy 
z siecią Mediaset348.

Nie ma żadnych ograniczeń w doborze programów, które operator chce umieścić 
w swoim multipleksie. Koncentracji sprzyja ponadto brak ograniczeń kapitałowych 
dla operatorów cyfrowych multipleksów naziemnych, których działalność wymaga 
jedynie koncesji wydawanej na 12 lat - nadawcy, którzy chcą dostarczać swoje pro
gramy i usługi operatorom multipleksów, muszą uzyskać jedynie zezwolenie ważne 
12 lat349.

„Obecnie włoski rynek telewizyjny jest bowiem bez wątpienia najsilniej skoncen
trowanym rynkiem w Europie. Ma on kształt duopolu i jest podzielony pomiędzy 
nadawcę publicznego RAI, emitującego swoje programy w trzech ogólnokrajowych 
kanałach naziemnych RAI UNO, RAI DUE i RAI TRE, oraz grupę medialną Silvio 
Berlusconiego Mediaset, którą tworzą trzy naziemne sieci ogólnokrajowe: Canale 5, 
Italia 1 i Rete 4. Ich łączny udział w rynku wynosi ponad 85 proc. Trzecim podmio
tem jest kanał La Sette (siódemka), której właścicielem jest Telecom Italia Group. 
Udział tej stacji w rynku jest jednak znikomy, sięga niespełna 2,7 proc. Ponadto na 
rynku funkcjonuje 11 ogólnokrajowych stacji naziemnych oraz ok. 600 lokalnych 
nadawców telewizyjnych. Liderem na rynku telewizji płatnej jest platforma satelitar
na Sky Italia. Powstała ona w wyniku fuzji sieci telewizji płatnych Telepiü i Streem, 
na którą w 2003 r. wyraziła zgodę Komisja Europejska. Głównym udziałowcem Sky
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Italia (ponad 80 proc.) jest kontrolowana przez Ruperta Murdocha australijska grupa 
medialna News Corporation. Pozostałe 20 proc, udziałów w platformie Sky Italia 
posiada Telecom Italia Group”350.

’5" P. Stępka, A. Woźniak, Specyfika i struktura rynków mediów elektronicznych wybranych 
państw europejskich. Warszawa 2006, s. 30-31, [online:] http://www.krrit.gov.p1/Data/Files/_ 
public/pliki/publikacje/analiza2006_02.pdf, 15.12.2012.

151 Ibidem, s. 32; zob. też: K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 163-186.
352 P. Stępka, A. Woźniak, Polityka na rzecz ochrony pluralizmu..., s. 27.
151 lidem, Specyfika i struktura rynków mediów..., s. 29-30.
151 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 59.

Wiele podmiotów medialnych występuje na kilku rynkach jednocześnie, działa
jąc w sektorach: prasowym, wydawniczym, nowych mediów, reklamy i radia. Przy
kładem jest Gruppo Editoriale EEspresso, wydająca m.in. dziennik „La Repubblica”, 
tygodnik „EEspresso”, a także posiadająca udziały w radiowym rynku reklamy czy 
telewizji cyfrowej. Oprócz niej na kilku rynkach jednocześnie działa, kontrolowane 
przez wiele firm, konsorcjum RCS MediaGroup, które wydaje dwa popularne dzien
niki: „Corriere della Sera” oraz „La Gazzetta dello Sport”. Sektor płatnej telewizji cy
frowej, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, kontroluje News Corporation. Poza ryn
kiem telewizji płatnej we Włoszech największymi udziałowcami w rynku mediów 
elektronicznych są głównie włoskie grupy kapitałowe351.

Współczesny kształt włoskiego rynku audiowizualnego jest bez wątpienia efek
tem wprowadzenia do tego sektora przepisów antykoncentracyjnych (Jegge anti- 
trust). W świetle obowiązujących przepisów jeden podmiot nie może posiadać więcej 
niż dwa naziemne kanały telewizyjne. To samo dotyczy cyfrowej naziemnej telewizji 
i radia352.

Jeśli zaś chodzi o rynek radiowy, dominuje na nim nadawca publiczny RAI, któ
ry w swojej ofercie posiada pięć kanałów radiowych. Oprócz nadawcy publicznego 
na rynku radiowym działa czternaście ogólnokrajowych sieci komercyjnych oraz ok. 
dwustu rozgłośni lokalnych. W komercyjnym segmencie rynku nadawców radio
wych dominują Gruppo Editoriale EEspresso, RCS MediaGroup, Finelco Holding 
oraz Suraci Group353 *.

10. Inicjatywa Parlamentu Europejskiego na rzecz 
ochrony pluralizmu mediów oraz wolności informacji 
we Włoszech i jej polityczne konsekwencje

Do publicznej debaty nad ochroną pluralizmu mediów we Włoszech włączyły się 
Parlament Europejski, Rada Europy i stowarzyszenia dziennikarzy, promując pogląd 
o konieczności podjęcia regulacji gwarantujących mediom niezależność polityczną 
i ekonomiczną35'1. Przykładem tego jest rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2004 r. 
o ryzyku naruszenia w Unii Europejskiej, a w szczególności we Włoszech, swobody 
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wypowiedzi i informacji, w której podkreślono polityczny, moralny i prawny obo
wiązek Unii Europejskiej zapewnienia respektowania prawa jej obywateli do wolnych 
i pluralistycznych mediów.

Rezolucja wezwała Komisję Europejską do podjęcia działań na rzecz ochrony 
pluralizmu w mediach włoskich. W styczniu 2007 r. Komisja Europejska przedstawi
ła trzyetapowy plan działania w tej sprawie. Po raz pierwszy pojęcie pluralizmu nie 
zostało ograniczone jedynie do kwestii własności mediów. Jak zauważa Karol Jakubo
wicz, uwzględniono konieczność zapewnienia dostępu do różnorodnych informacji 
umożliwiających formowanie opinii bez „ulegania wpływom dominującego źródła 
informacji. Ponadto zaplanowano wprowadzenie przejrzystych mechanizmów, gwa
rantujących niezależność mediom. Mimo ambitnego planu podjęto działania jedynie 
na poziomie analitycznym, przygotowując w 2009 r. na zlecenie Komisji Europejskiej 
raport o pluralizmie w krajach członkowskich”355.

355 K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010, 
s. 71.

156 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie koncentracji i plu
ralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI)), [online:] http://www.europarl.europa. 
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0459+0+DOC+XML+V0//PL, 
15.12.2011.

357 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszenia w Unii Europejskiej, a szczególnie we Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw podstawowych), Dziennik Urzędowy UE, C 104, 
30.04.04, s. 1026.

Parlament Europejski w kolejnej rezolucji, wydanej 19 października 2009 r., 
uwzględniając art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 10 Kon
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, które dotyczą wolności 
wypowiedzi i informacji oraz pluralizmu mediów, a także rezolucję z 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej356 oraz re
zolucję z kwietnia 2004 r. w sprawie ryzyka naruszenia wolności wypowiedzi i in
formacji w Unii Europejskiej, a szczególnie we Włoszech357, stwierdził, że Unia Eu
ropejska gwarantuje i propaguje wolność wypowiedzi i informacji, zgodnie z art. 11 
Karty praw podstawowych i art. 10 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowie
ka i podstawowych wolności, uznających wolność i pluralizm mediów za warunek 
konieczny, i ma na uwadze, że prawa te obejmują wolność wyrażania poglądów oraz 
swobodę otrzymywania i przekazywania informacji bez ingerencji lub nacisków ze 
strony władz publicznych.

Podejmując działania na rzecz ochrony pluralizmu mediów we Włoszech i ogra
niczenia procesu ich koncentracji, Parlament Europejski powołał się na raport na 
temat wolności prasy, wydany przez organizację Freedom House, w którym Wło
chy znalazły się na 73. miejscu. Zaniepokojenie Parlamentu Europejskiego wywo
łało zwłaszcza utrzymujące się zjawisko konfliktu interesów politycznych i ekono
micznych premiera Włoch, posiadającego większościowe udziały w sektorze mediów 
komercyjnych (trzy kanały telewizyjne o zasięgu ogólnokrajowym), kilka tytułów 
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prasowych, dom wydawniczy i jednocześnie sprawującego kontrolę polityczną nad 
mediami publicznymi z racji pełnienia urzędu prezesa Rady Ministrów. Parlament 
Europejski podkreślił, że „rząd Silvio Berlusconiego poważnie ingerował w działal
ność zwłaszcza nadawcy publicznego RAI, szczególnie w zakresie wpływania na treść 
emitowanych programów, a także sprawowania nad nimi kontroli politycznej, po
przez wydawanie decyzji personalnych dotyczących dziennikarzy odpowiedzialnych 
za kształt programów informacyjnych i publicystycznych”158 * * 161. Opinię Parlamentu Eu
ropejskiego potwierdził również niezależny instytut monitoringu mediów we Wło
szech - Obserwatorium Polityczne Uniwersytetu w Pawii (L’Osservatorio Politico 
dell’Universita degli Studi di Pavia).

158 Ibidem.
Ibidem.

'wl I. Czerny, UE: W PE burzliwa debata o wolności mediów we Włoszech, [online:] http://www. 
money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/ue;w;pe;burzliwa;debata;o;wolnosc  
i;mediow;we;wloszech, 169,0,544169.html, 15.01.2013.

161 PAP, Rezolucja o wolności mediów we Włoszech odrzucona, [online:] http://www.rp.pl/arty- 
kul/380926.html?print=tak, 15.01.2013.

Parlament Europejski w wydanej rezolucji oświadczył, że Unia Europejska jest 
politycznie i prawnie zobowiązana wobec swoich obywateli do zapewnienia im po
szanowania praw w zakresie ochrony pluralizmu mediów oraz wolności otrzymywa
nia i przekazywania informacji bez ingerencji władz publicznych i bez względu na 
granice państwowe. Stanowi to bowiem fundament demokracji, na którym opiera 
się Unia.

Parlament Europejski przyjął stanowisko, w którym domaga się od Unii Euro
pejskiej podjęcia działań zmierzających do zapewnienia pluralizmu mediów i zapo
bieganiu ich dalszej koncentracji. Wezwał więc Komisję Europejską, aby sporządziła 
projekt dyrektywy w sprawie koncentracji mediów oraz ochrony pluralizmu359.

Efektem ogłoszonej przez Parlament Europejski rezolucji była debata o wolności 
mediów we Włoszech. Socjaliści, liberałowie i Zieloni w Parlamencie Europejskim 
zaapelowali o unijną legislację gwarantującą pluralizm i ograniczenie koncentracji 
w mediach. Debatę parlamentarną skrytykowała europejska prawica, jako działanie 
wymierzone w rząd Silvia Berlusconiego360.

W październiku 2009 r. rezolucja o wolności mediów we Włoszech została jed
nak odrzucona361. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie swobody 
informacji we Włoszech, wzywający m.in. do ustanowienia unijnej legislacji gwa
rantującej pluralizm i ograniczenia koncentracji w mediach, nie uzyskał wymaganej 
większości głosów eurodeputowanych.

161

money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/ue;w;pe;burzliwa;debata;o;wolnosc
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Zakończenie

Odnosząc się do postawionej we wstępie tezy badawczej, autor stwierdza, że plu
ralizm medialny jest gwarantem demokracji pod warunkiem, że znajduje swoje urze
czywistnienie w praktyce działania politycznego. Jakość pluralizmu medialnego zale
ży bowiem nie tylko od instytucjonalnego kształtu podmiotów odpowiedzialnych za 
określanie głównych celów polityki medialnej, lecz w dużej mierze od zaangażowa
nia w ten proces środowiska dziennikarzy, działających na rzecz ochrony pluralizmu 
w poczuciu odpowiedzialności za słowo. Od określenia wzajemnych relacji środo
wiska dziennikarzy z politycznymi dysponentami mediów zależy bowiem poziom 
niezależności poszczególnych redakcji w komentowaniu i ocenie faktów oraz decyzji 
politycznych. To z kolei gwarantuje czytelnikom, widzom i słuchaczom nie tylko do
stęp do informacji, lecz także stworzenie dzięki mediom forum debaty publicznej.

Ochrona pluralizmu medialnego jest bowiem niczym barometr kondycji de
mokracji w danym państwie. Rozwój demokracji uzależniony jest z kolei od stopnia 
kultury politycznej elit rządzących, przekonanych w pełni o konieczności określenia 
politycznych warunków tworzenia takiego systemu medialnego, który by jej służył. 
Jedynie system wolnych i niezależnych od władzy mediów jest jej najlepszym gwa
rantem. Szczególnego znaczenia w procesie ochrony medialnego pluralizmu nabiera 
zwłaszcza pozycja nadawców publicznych w systemie politycznym i medialnym pań
stwa z racji powierzenia im szczególnych zadań w trosce o lepsze funkcjonowanie 
demokracji.

Autor, analizując poszczególne etapy kształtowania się włoskiej polityki medial
nej, dostrzega szczególną specyfikę systemu politycznego, w którego ramach dokonu
je się proces transformacji włoskich mediów. Towarzyszy mu bowiem duże rozdrob
nienie partyjne i permanentny stan politycznego letargu, w którym najważniejszą 
instytucją władzy jest rodzina. Życie polityczne podporządkowane jest bowiem tej 
najważniejszej dla Włochów społecznej wartości. Ma to swoje konsekwencje dla mo
delu sprawowania władzy oraz kondycji społeczeństwa obywatelskiego'.

W czasach I Republiki, od momentu jej ustanowienia 18 czerwca 1948 r. do kry
zysu politycznego roku 1992, monopol państwa w eterze służył utrwalaniu dominacji 
chadecji (Democrazia Cristana, DC) na włoskiej scenie politycznej. Cechą ówczesnej

Zob. Z. Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010, s. 323. 
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polityki medialnej była formalna zależność mediów od układu władzy, a jej głów
nym celem było wzmocnienie jej aparatu. Telewizja RAI stanowiła wyłączną domenę 
państwa. We włoskim systemie politycznym, który cechuje brak stabilnych rządów, 
działalność mediów, a zwłaszcza włoskiej prasy, już od pierwszych lat budowania 
podstaw włoskiej demokracji została podporządkowana interesom partii politycz
nych oraz ich licznych frakcji (partitocrazia). Wsparcie RAI jako rządowych mediów 
służyło głównie interesom jednej, dominującej partii.

Szczególna umiejętność chadecji adaptacji do zmieniających się warunków oto
czenia politycznego sprawiła, że powojenny układ sił politycznych, będących re
zultatem kompromisu pomiędzy dużymi partiami masowymi i licznymi mniejszy
mi ugrupowaniami działającymi zwłaszcza na poziomie regionalnym, przetrwa aż 
do początku lat 90. Tworzenie przez chadecję od 1963 r. koalicji centrolewicowych 
z socjalistami z PSI (Partito Socialista Italiano), a także zmiana politycznej strategii, 
zwłaszcza po wyborach regionalnych w roku 1975, kończąca definitywnie czas izo
lacji komunistów z PCI (Partito Comunista Italiano), traktowanych dotychczas jako 
siła antysystemowa, sprawiły, że chadecja utrzyma się przy władzy czterdzieści osiem 
lat, mimo iż w tym czasie (tj. od 23 maja 1948 r. do 2 kwietnia 1992 r.) rządy we Wło
szech zmieniały się czterdzieści pięć razy. Tworzenie kolejnych gabinetów według 
sprawdzonego przez lata modelu koalicyjnego zyskiwało także uznanie międzyna
rodowe, zwłaszcza dyplomacji Stanów Zjednoczonych, która nie dopuszczała myśli 
o ewentualnej możliwości odsunięcia od władzy chadecji i przejęcia władzy przez 
komunistów z PCI2.

Rządy koalicyjne będące charakterystyczną cechą włoskiego systemu politycz
nego, formowane przez kilka partii politycznych, tworzone według różnych formuł 
wyborczych, najpierw centrowe i centroprawicowe, a następnie centrolewicowe, 
stworzyły grunt pod forum debaty publicznej, uwzględniające interesy poszczegól
nych partii, wynikające ze zobowiązań koalicyjnych. Temu wykształconemu przez 
partyjnych liderów stylowi publicznej dyskusji o najważniejszych sprawach państwa 
i podejmowanych przez władze decyzjach politycznych podporządkowano media, 
czyniąc je często głównym orężem w walce z adwersarzami politycznymi.

Dopiero operacja antykorupcyjna „Czyste ręce” (Le mani pulite), przeprowadzo
na w latach 1992-1994, rozpoczęła proces transformacji systemowej. Po rozpadzie 
chadecji pustkę na scenie politycznej wypełniła Forza Italia Silvia Berlusconiego. 
Kryzys państwa z lat 90. cechował bowiem niski poziom legitymizacji klasy poli
tycznej, czego efektem było kreowanie postaw skrajnie lewicowych, utożsamianych 
z włoskimi komunistami, ale także skrajnie prawicowych, reprezentowanych choćby 
przez Włoski Ruch Społeczny (Movimento Sociale Italiano, MSI)3.

Hołdowaniu rozwiązaniom niedemokratycznym, będącym rezultatem kryzysu 
zaufania do instytucji państwa, towarzyszyła wzmożona aktywność włoskiej mafii, 
decydującej zwłaszcza na południu Włoch, w kontrolowanych przez siebie regionach 

2 Ibidem, s. 317-318.
1 Ibidem, s. 318.
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(Sycylia, Kampania, Kalabria i Apulia), o obsadzie kluczowych stanowisk w lokalnej 
administracji w zamian za jej polityczne wsparcie i przyzwolenie na budowanie pań
stwa w państwie, zgodnie z tradycyjnym włoskim modelem publicznej służby intere
som rodziny. Instytucje państwa oraz stanowione przez nie normy prawa funkcjonują 
niejako w otoczeniu rodziny i są jej podporządkowane, co stanowi pewną prawidło
wość i cechę włoskiego systemu politycznego. Przenoszone do polityki wzorce postę
powania, a więc budowanie wspólnoty interesów ekonomicznych i politycznych wraz 
z tworzeniem mechanizmów gwarantujących im ochronę prawną, sprzyjają niezwy
kłej w skali europejskiej korupcji i nepotyzmowi, a w konsekwencji funkcjonowaniu 
państwa w warunkach konfliktu interesów politycznych i ekonomicznych. Ochrona 
własnych interesów to styl polityki, który m.in. utrwali rynkową pozycję medialnego 
imperium Silvia Berlusconiego.

Kiedy w 1994 r. Silvio Berlusconi wkroczył na włoską scenę polityczną, tworząc 
ruch społeczny Forza Italia, swoją pozycję lidera budował w oparciu o struktury włas
nej telewizji, określając jej formułę nie jako telewizji partyjnej, lecz partii telewizyj
nej. Podporządkowanie mediów jednej grupie interesów nabrało wówczas we Wło
szech zupełnie nowego wymiaru. Sieć telewizyjna Berlusconiego Mediaset, dzieląc 
się z nadawcą publicznym RAI połową telewizyjnej widowni, określiła w znacznym 
stopniu styl i tematykę debaty publicznej. Berlusconi, jako właściciel trzech komer
cyjnych kanałów telewizyjnych, a od 10 maja 1994 r. premier włoskiego rządu, kon
trolował także nadawcę publicznego RAI, odpierając skutecznie wszelką krytykę ze 
strony opozycyjnej prasy, gdyż zdołał przekonać Włochów, że „jeśli czegoś nie ma 
w telewizji, to nie istnieje”. W ten sposób o tym, co ma być przedmiotem debaty pu
blicznej, decydował sam.

O dynamice systemu politycznego decyduje w dużej mierze jakość elit poli
tycznych. Po tym, jak koalicja Romana Prodiego wygrała wybory w 2006 r., szybko 
okazało się, że program ambitnych reform gospodarczych jest mało realny, gdyż po 
pieniądze na ich realizację nowy premier sięgnie do kieszeni włoskich podatników. 
Eskalacja społecznego niezadowolenia, umiejętnie podsycana przez media Berlusco
niego, doprowadziła w konsekwencji do upadku gabinetu Prodiego po dwudziestu 
miesiącach. Kłopotom rządu Prodiego towarzyszył gwałtowny wzrost cen i nieroz
wiązany problem wywozu śmieci z ulic Neapolu, będący wyrazem indolencji służb 
miejskich kontrolowanych przez neapolitańską camorrę.

W opinii Machelskiego, „przewidując konieczność niezbędnych przekształceń, 
a przede wszystkim zmianę oferty politycznej, dwie największe partie centrolewico
we, socjaldemokraci i chadecko-liberalna Stokrotka, zjednoczyły się w lipcu 2007 r„ 
tworząc PD (Partito Democrático). Liderem nowego ugrupowania został Valter Vel- 
troni, który zyskał uznanie jako burmistrz Rzymu”4. Wyrazem rozczarowania Wło
chów jakością życia politycznego była jednak najniższa w dziejach Republiki fre
kwencja wyborcza w 2008 r. Blisko 20 proc. Włochów nie oddało wówczas głosu. To 
było m.in. jednym z powodów przegranej w wyborach koalicji Valiera Veltroniego, 

4 Ibidem, s. 292.
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którego Berlusconi uznał publicznie za najlepszego kandydata lewicy. Ponad sześć- 
dziesięcioprocentowe poparcie w sondażach dla Berlusconiego w 2009 r. wynikało 
z braku politycznej alternatywy, której nie stworzyła opozycyjna Partia Demokra
tyczna (Partio Democrático, PD) pozbawiona charyzmatycznego lidera.

Uporządkowanie stosunków społecznych po wyborach w 2008 r. odbyło się nie
koniecznie w poczuciu odpowiedzialności za państwo, a raczej w imię utrwalania 
w mentalności Włochów przyzwolenia na podporządkowywanie interesów państwa 
własnym, partykularnym celom, czego uosobieniem stał się Berlusconi, określany 
mianem il furbone, czyli spryciarza. Jako lider nowej partii Lud Wolności (II Popolo 
della Liberta, PdL) Berlusconi w dobie coraz wyraźniejszych oznak kryzysu włoskiej 
gospodarki, wykorzystując potęgę swego medialnego imperium, kreował się więc na 
opatrznościowego męża stanu, wrażliwego na potrzeby społeczne i odpowiedzialne
go za losy kraju. Przyjęty przez Berlusconiego model sprawowania władzy przypomi
nał do złudzenia trasformismo, czyli praktykę działania politycznego, którą cechowa
ły pozorne reformy mające na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od niechętnie 
podejmowanych przez polityków istotnych problemów gospodarczych i socjalnych.

Zdaniem Machelskiego „główna przyczyna niewydolności systemu polityczne
go tkwi w jakości klasy politycznej. [...] korupcja wśród urzędników tylko w 2008 r. 
kosztowała Włochy aż 60 miliardów euro. Licząc inaczej, urzędnicza korupcja w skali 
roku to niemal 4 procent wartości włoskiego PKB, na co nałożyło się jeszcze większe 
nieszczęście: oszustwa podatkowe, na których obywatele »zaoszczędzili« 100 miliar
dów euro”5.

W opinii autora kariera polityczna Berlusconiego to efekt słabości włoskiej de
mokracji, w której zawiodły instytucje państwa. Berlusconi postawił się ponad pra
wem, czyniąc z niego m.in. instrument budowania potęgi swojego medialnego im
perium. Pomagał mu w tym m.in. były minister sprawiedliwości Angelino Alfano, 
współtwórca włoskich leggi ad personara, czyli praw uchwalanych na polityczny, biz
nesowy, ale także osobisty i sądowy użytek Berlusconiego.

Z chwilą zmiany na włoskiej scenie politycznej w listopadzie 2011 r. i odejściem 
premiera Silvia Berlusconiego nadzieją na przełamanie gospodarczego impasu i ra
towanie kraju pogrążającego się w kryzysie miało być stworzenie rządu ekspertów 
przez Maria Montiego. Miało to pomóc odzyskać wiarygodność Włoch na świato
wych rynkach finansowych przed wyborami parlamentarnymi w 2013 r. Italię cze
kały bowiem głębokie zmiany strukturalne, od administracji państwowej po system 
podatkowy i emerytalny. Perspektywa dotkliwych reform gospodarczych, radykalne 
oszczędności, liberalizacja prawa pracy ułatwiająca zwalnianie pracowników sprawi
ły, że rządowi Montiego zabrakło społecznego poparcia. Premier podał się do dymisji 
pod koniec 2012 r.

Wybory parlamentarne w 2013 r. wygrała centrolewica, z Partią Demokratyczną 
na czele, uzyskując jednak nad centroprawicą Berlusconiego tylko niewielką prze
wagę w Senacie. Doprowadziło to do trudności w sformowaniu nowego rządu, gdyż

5 Ibidem, s. 322-323.
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lider PD Pier Luigi Bersani, aspirujący do fotela premiera, nie zdołał zapewnić so
bie wymaganego poparcia w parlamencie. W efekcie kilkumiesięcznych konsulta
cji z partiami politycznymi wybrany na kolejną kadencję prezydent Włoch Giorgio 
Napolitano 24 kwietnia 2013 r. powierzył misję tworzenia nowego rządu politykowi 
Partii Demokratycznej Enricowi Letta. Trwający kilka miesięcy polityczny impas zo
stał wreszcie przełamany, a Enrico Letta został nowym premierem Włoch.

Politykę medialną współczesnych Włoch determinuje obecna struktura organi
zacyjna i szeroki zakres kompetencji podmiotów tej polityki: parlamentu, rządu, jak 
i formalnie niezależnych ciał kontroli i samoregulacji sektora komunikowania. Głów
nymi podmiotami polityki medialnej są: Departament Komunikacji Ministerstwa 
Rozwoju Gospodarczego (Dipartimento per la Comunicazioni del Ministero dello 
Sviluppo Económico), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali), Departament Informacji i Wydawnictw Prezy
dium Rady Ministrów (Dipartimento per 1’informazione e leditoria della Presidenza 
del Consiglio dei ministri), Rządowa Agenda ds. Cyfryzacji (L’agenda digitale ita
liana), Komisja Parlamentarna Określania i Nadzoru Usług Nadawczych (Commis- 
sione parlamentare per 1’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, 
CPIV), Urząd Komunikacji (Autoritá per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM), 
Regionalne Komitety ds. Komunikacji (Comitati Regionali per le Comunicazioni, 
CORECOM), Gwarant ds. Konkurencji i Rynku (Autoritá garante per la concorrenza 
e del mercato, AGOM), Stowarzyszenie Dziennikarzy (Ordine Nazionale dei Gior- 
nalisti) i inne, takie jak: Komitet ds. Wdrażania Kodeksu Mediów i Ochrony Dzie
ci (Comitato Applicazione Codice Media e Minori), Krajowa Rada Konsumentów 
i Użytkowników (Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti), Komisja Kla
syfikacji Filmów i Ochrony Małoletnich (Commissione di classificazione dei film per 
la tutela dei minori)6.

Zob. E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Euro
pejskiej, Warszawa 2011, s. 536-541; por. F. Gigi i on i, II sistema delle comunicazioni in Italia, 
maszynopis niepublikowany.

We włoskiej tradycji administracyjnej przez wiele lat funkcje regulacji admini
stracyjnej w sektorze komunikowania należały do kompetencji Ministerstwa Ko
munikacji (Ministero delle Comunicazioni), które do końca lat 70. ubiegłego wieku 
sprawowało zupełną kontrolę w dziedzinie środków masowego przekazu, nadzorując 
działalność państwowego nadawcy radiowo-telewizyjnego RAI, która jako instytucja 
użyteczności publicznej korzystała z przywileju monopolisty.

Struktura organizacyjna i zakres kompetencji Ministerstwa Komunikacji były 
sukcesywnie zmieniane, począwszy od lat 80., poprzez lata 90., także w wyniku re
alizacji zaleceń instytucji Unii Europejskiej, zmierzających do liberalizacji systemu 
medialnego we Włoszech i urzeczywistnienia idei medialnego pluralizmu w sektorze 
audiowizualnym z poszanowaniem praw działających już na rynku nowych nadaw
ców prywatnych.
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Poczynając od końca lat 90., nie została jednak trwale określona pozycja mini
sterstwa w sektorze komunikowania. W trzech ostatnich rządach, łącznie z obecnym 
gabinetem, nie ma już bowiem Ministerstwa Komunikacji. Obecnie włoski rząd jest 
pozbawiony właściwego ministra w tej dziedzinie, nie oznacza to jednak, że nie wyko
nuje obowiązków typowych dla administracji publicznej, która ponosi polityczną od
powiedzialność za kształt polityki medialnej państwa. Obowiązki te zostały bowiem 
rozdzielone pomiędzy departament utworzony w strukturze Ministerstwa Rozwoju 
Ekonomicznego (Ministero dello Svilupo Económico), a częściowo Departament In
formacji i Wydawnictw Prezydium Rady Ministrów, w zakresie jego kompetencji do
tyczących przyznawania subwencji dla działalności sektora wydawniczego, zarówno 
prasy drukowanej, jak i lokalnych rozgłośni radiowych.

Subwencje bezpośrednie i pośrednie, obok polityki koncesyjnej, stanowią we 
Włoszech niezwykle istotne narzędzie realizowanej przez państwo polityki medialnej.

Jak podają Ewa Stasiak-Jazukiewicz i Marta Jas-Koziarkieiwcz, „dotacje bezpo
średnie przydzielane przez rządową administrację mogą otrzymać: tytuły prasowe 
i stacje radiowe wydawane lub przygotowywane przez spółdzielnie dziennikarzy, fun
dacje i stowarzyszenia, posługujące się językiem mniejszości, których programy wy
różniają się wysoką jakością, [ich beneficjenci muszą - M.M.] prowadzić działalność 
od co najmniej trzech lat, zatrudniać minimum trzech dziennikarzy, nie przekraczać 
progu dochodów z reklamy na poziomie od 30 do 50%. Tytuły prasowe wydawane 
w języku włoskim dystrybuowane za granicą muszą ukazywać się co najmniej raz na 
kwartał oraz upowszechniać kulturę i język włoski. Na rządowe subwencje mogą też 
liczyć agencje informacyjne ogólnokrajowe, rozpowszechniające serwisy w ramach 
subskrypcji za opłatą pod warunkiem korzystania z tworzonych przez nie serwisów 
minimum przez 15 gazet wydawanych w co najmniej pięciu regionach. Agencje te 
muszą też przekazywać informacje co najmniej 15 godzin na dobę. Subwencje bez
pośrednie mogą też uzyskać wydawcy periodyków w języku Brailea”7.

7 E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, op. cit., s. 543.
" Ibidem.

Wskazując beneficjentów subwencji pośrednich, Stasiak-Jazukiewicz i Jas-Ko- 
ziarkiewicz dodają, że „mogą je otrzymać redakcje mediów drukowanych w formie 
zniżek do 50% w opłatach za energię elektryczną, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, 
koszty pozyskania serwisów trzech agencji informacyjnych. Ponadto redakcje praso
we mogą też liczyć na zniżki w opłatach transportowych, uzyskać pomoc funduszu 
publicznego na spłatę odsetek od kredytów przeznaczonych na rozwój lub reorgani
zację. Dzięki subwencjom pośrednim wydawcy mogą sfinansować zakup papieru dla 
dzienników i tygodników w wysokości nawet do 30% kosztów. Dofinansowanie jest 
uzależnione od wielkości nakładu, pod warunkiem że reklama nie może zajmować 
więcej niż 40% ich powierzchni. Wydawcy mediów drukowanych mogą też ubiegać 
się o zmniejszenie stawki podatku VAT na prasę i czasopisma do 4%”8.

Subwencje pośrednie obejmują też wspieranie działalności rozgłośni radiowych 
i telewizyjnych. Dotyczą one zwłaszcza możliwości obniżenia opłat koncesyjnych dla 
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podmiotów realizujących ważne zadania społeczne, umożliwiając nadawcom uzy
skanie zniżek na prowadzoną działalność, analogiczne jak w przypadku prasy. „Roz
głośnie radiowe mogą liczyć na subwencje pod warunkiem poświęcania na antenie co 
najmniej 25% czasu w godz. 7-20 na programy informacyjne o tematyce politycznej, 
ekonomicznej, religijnej, społecznej i kulturalnej. Dofinansowanie mogą też uzyskać 
rozgłośnie należące do obecnych w parlamencie partii politycznych (próg nadawania 
zwiększono dla tych rozgłośni do 30%). W przypadku nadawców społecznych cza
sowy limit emisji określonych gatunków programów może wynieść nawet do 70%”9.

9 Ibidem, s. 544.
111 F. Giglioni, op. cit.

Włoski rząd oprócz określania poziomu pomocy publicznej państwa dla wydaw
ców prasy planuje także podział częstotliwości radiowych i telewizyjnych oraz określa 
warunki konkursu dotyczące ich podziału. Ponadto zatwierdza programy tworzenia 
i rozwoju nowych pasm częstotliwości oraz infrastruktury nadawczej i teleinfor
matycznej. W tym celu została powołana specjalna Agenda Rządowa ds. Cyfryzacji 
(LAgenda Digitale Italiana). Jej zadaniem było m.in. opracowanie planu konwersji 
cyfrowej naziemnej radiofonii i telewizji. Do kompetencji rządu należy także rozwój 
telekomunikacji i interoperatywności pomiędzy sieciami, regulacja numeracji tele
fonicznej oraz wypracowywanie zapisów kontraktu z nadawcą publicznym RAI (La 
Convenzione tra lo Stato e la RAI).

Względem RAI, nadawcy, który posiada wyłączny tytuł prawny do wykonywania 
misji publicznej, odnoszą się kompetencje dwóch innych organów państwa, Komisji 
Parlamentarnej Określania i Nadzoru Usług Nadawczych (CPIV) oraz Ministerstwa 
Ekonomii i Finansów (Ministero delleconomia e finanza).

Według Fabia Giglioniego „zakres kompetencji komisji parlamentarnej właści
wej w tej dziedzinie budzi jednak kontrowersje. Jako organ włoskiego parlamentu 
wyposażona jest wyjątkowo w kompetencje rządowe”10. Komisja ta posiada bowiem 
prawo desygnowania siedmiu z dziewięciu członków zarządu RAI (Consiglio di Am- 
ministrazione) oraz zatwierdza większością dwóch trzecich głosów wybór prezesa 
zarządu RAI (Presidente del Consiglio), który posiada głos decydujący w walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy. Dwóch członków do zarządu RAI desygnuje z kolei 
Ministerstwo Ekonomii i Finansów. Ponadto komisja parlamentarna wydaje stosow
ne zalecenia dla RAI w dziedzinie ochrony pluralizmu politycznego i społecznego, 
a poza tym rozporządzenia w zakresie komunikowania politycznego podczas kam
panii wyborczych i referendów oraz czuwa nad ich wykonywaniem.

Drugim organem państwa wyposażonym w kompetencje w zakresie komuniko
wania dotyczące wyłącznie nadawcy publicznego RAI jest Ministerstwo Ekonomii 
i Finansów, które wykonuje wyłączne prawo państwa jako większościowego udzia
łowca w spółce akcyjnej RAI S.p.A. W tym zakresie ministerstwo desygnuje kandy
data na stanowisko prezesa zarządu RAI oraz jednego z członków zarządu. Zada
niem ministerstwa jest czuwanie nad prawidłowym procesem finansowania nadawcy 
publicznego.

169



Zakończenie

Od 1997 r. sektor komunikacji regulowany jest przez niezależny organ administra
cyjny Urząd Komunikacji (Autorita per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM). 
Jest to ciało kolegialne, które przejęło kompetencje dotychczasowego Gwaranta 
ds. Komunikacji i Wydawnictw (II Garante), powołanego do życia jeszcze w roku 
1990.

W 2012 r. liczba członków AGCOM została zmniejszona z dotychczasowych 
dziewięciu do pięciu. Mianowani są przez włoski parlament, po dwóch przez każdą 
z izb - Izbę Deputowanych i Senat. Jednego członka powołuje prezydent Republiki, 
na wniosek premiera, w porozumieniu z ministrem rozwoju ekonomicznego. De
sygnowanie przewodniczącego AGCOM przez premiera odbywa się po uzyskaniu 
bezwzględnej większości parlamentarnej dwóch trzecich głosów.

Formalnie AGCOM jest instytucją niezależną, której członkowie sprawują funk
cję siedem lat bez prawa ponownego wyboru. Powinni oni wyróżniać się wysokimi 
kwalifikacjami zawodowymi. AGCOM posiada kompetencje wykonawcze w zakre
sie przydziału częstotliwości, wspiera rozwój nowych technologii komunikacyjnych, 
alternatywnych wobec dotychczasowych, analogowych. Ponadto weryfikuje zgod
ność rozwoju rynku radiowo-telewizyjnego z przepisami prawa, stoi na straży prze
strzegania przez nadawców dopuszczalnych limitów emisji reklam, respektowania 
prawa odbiorców do informacji i komunikacji politycznej, jak również wypełniania 
przez nadawców ustawowych limitów programowych w zakresie promocji wydarzeń 
kulturalnych. Jedną z głównych kompetencji AGCOM jest ustanawianie zapisów an- 
tykoncentracyjnych (legge antitrust) i wprowadzanie ich do sektora komunikowania 
z prawem nakładania sankcji.

W stosunkowo niewielki zakres kompetencji w dziedzinie komunikowania został 
wyposażony Gwarant ds. Konkurencji i Rynku (Autorita garante per la concorrenza 
e del mercato, AGCM). Do niego w szczególności należy zapobieganie przekraczaniu 
przez nadawców dopuszczalnego limitu emisji reklam, a także czuwanie nad wypeł
nianiem przez nich zaleceń dotyczących polityki antykoncentracyjnej, a zwłaszcza 
takich jej wybranych aspektów, które nie znalazły się w gestii AGCOM.

Do wielu ważnych rozstrzygnięć w dziedzinie regulacji sektora komunikowania 
we Włoszech dochodzi także na poziomie regionalnym. W strukturach AGCOM 
funkcjonują także Regionalne Komitety ds. Komunikacji CORECOM, posiadające 
analogiczny zakres uprawnień co AGCOM na poziomie regionów, z wyjątkiem usta
nawiania i wprowadzania do sektora komunikowania przepisów antykoncentracyj- 
nych. AGCOM określa skład, zakres uprawnień i strukturę organizacyjną komitetów 
regionalnych, pozostawiając poszczególnym regionom prawo wyboru ich członków.

Z dokonanej przez autora analizy wynika, że aż jedenaście instytucji publicznych 
we Włoszech ma istotny wpływ na zarządzanie sektorem masowego komunikowa
nia, a tym samym określa kształt polityki medialnej. W tej sytuacji raczej trudno jest 
mówić o pełnieniu przez nie funkcji komplementarnej.

Zdaniem Giglioniego „niektóre z nich, takie jak AGCOM i CORECOM, współ
działają w ramach jednej struktury organizacyjnej. Inne, takie Komisja Parlamentarna 
Określania i Nadzoru Usług Nadawczych czy Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego 

170



Zakończenie

różnią się w zakresie swych kompetencji, choć nie brakuje także sytuacji wzajemnego 
ich dublowania się (np. ministerstwa i AGCOM czy AGCOM i CORECOM)”11.

11 Ibidem, s. 4.

Wśród istotnych problemów dotyczących współczesnej polityki Włoch w dzie
dzinie ochrony medialnego pluralizmu, autor chciałby zwrócić uwagę na dwa. Pierw
szy dotyczy realizacji misji w sektorze radiowym i telewizyjnym. Przekaz radiowo-te
lewizyjny traktowany jest jak służba w interesie publicznym. W procesie formowania 
się opinii publicznej konkurują więc w równym stopniu zarówno nadawca publiczny, 
jak i ogólnokrajowi nadawcy prywatni. Treścią tak szeroko pojętej definicji służby 
publicznej jest wykonywanie misji, która została powierzona przez ustawodawcę in
stytucji publicznej RAI. Aktywność radiowo-telewizyjna w sektorze publicznym jest 
więc szczególna. Jest bowiem podporządkowana obowiązkom programowym, które 
różnią się od tych nakładanych na nadawców komercyjnych.

Faktycznie, włoski parlament, jak zostało to już wcześniej wskazane, odgrywa 
główną rolę w sprawowaniu nadzoru nad nadawcą publicznym RAI. Takiej delegacji 
ustawowej nie posiada jednak wobec nadawców prywatnych. Działalność nadaw
cy publicznego powinna więc gwarantować pluralizm wewnętrzny. Oznacza to, że 
serwisy informacyjne i programy komunikacji politycznej powinny odzwierciedlać 
poglądy i stanowiska wszystkich kluczowych ugrupowań politycznych oraz orien
tacji kulturowych kraju. To zaś przerodziło się w silną presję świata polityki wzglę
dem RAI, co w konsekwencji sprawiło, że członkowie zarządu wybierani są zgodnie 
z formułą politycznego parytetu, w sposób zapewniający parlamentarnej większości 
pełną kontrolę nad nadawcą publicznym, podobnie jak nominacje dyrektorów pro
gramowych RAI. Wywołuje to w konsekwencji stan nieustannej politycznej presji za
równo na dziennikarzy, jak i wydawców serwisów informacyjnych, ocenianych przez 
polityków raz jednej, raz drugiej strony, zawsze jako nieobiektywnych.

Kolejny wskazany przez autora problem dotyczy realizacji zapisów ustawy me
dialnej z 2004 r. (Legge Gasparii), która zakłada możliwość prywatyzacji RAI jako re
medium dla nadmiernej ingerencji politycznej w działalność publicznego nadawcy. 
Jednakże dotychczasowa praktyka działania politycznego oraz publicznie podnoszo
ne w tej sprawie racjonalne argumenty, nastrajają raczej sceptycznie co do skutecz
ności takiego rozwiązania. W efekcie zakładany w ustawie sprzed blisko dziesięciu lat 
proces prywatyzacji RAI nie rozpoczął się do tej pory. Poza tym nie jest łatwo znaleźć 
obecnie takich inwestorów strategicznych, którzy decydując się na podjęcie działań 
zmierzających do przejęcia tak dużej spółki akcyjnej jak RAI, nie osiągnęliby auto
matycznie pozycji dominującej w sektorze medialnym, zabronionej obecnie przez 
prawo antykoncentracyjne.

Ponadto w przypadku, gdyby doszło do prywatyzacji RAI, powierzenie wykony
wania misji publicznej nowo powstałej spółce nie byłoby już gwarantowane w usta
wie medialnej w tak szerokim wymiarze jak obecnie. Dotychczas bowiem ten szcze
gólny rodzaj koncesji tłumaczył się naturą nadawcy publicznego RAI. Jeśli więc RAI 
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zostałaby sprywatyzowana, w praktyce dalsze wykonywanie przez spółkę misji pu
blicznej byłoby niemożliwe.

Nie ma więc racjonalnego uzasadnienia prywatyzacji RAI, a ewentualne rozpo
częcie tego procesu zgodnie z regułami rynku musiałoby skutkować koegzystencją 
nowo powstałej spółki z innymi organami państwa i pozostawaniem wciąż pod ich 
politycznym wpływem, z komisją parlamentarną na czele. Na pytanie, czy komisja 
parlamentarna mogłaby w jakimkolwiek stopniu ingerować w działalność prywatne
go nadawcy, odpowiedź jest oczywista.

Kolejny problem dotyczy efektywności działania włoskich mediów w dziedzinie 
komunikowania politycznego. Ustawa z 2000 r. (Legge par condicio), gwarantująca 
politykom równe warunki dostępu do mediów w trakcie kampanii wyborczych i re
ferendów, przewidywała znaczne ograniczenia emisji reklam politycznych zarówno 
partii politycznych, jak i poszczególnych kandydatów. Przekroczenie ustalonych li
mitów miało skutkować nałożeniem sankcji na nadawców. Praktyka działania po
litycznego dowiodła jednak, że zapisy ustawy nie są w stanie zagwarantować sku
teczności stosowania ustalonych reguł. Nakładane sankcje okazały się bowiem mało 
dotkliwe, a ich charakter był raczej osłonowy i kompensacyjny.

Urząd Komunikowania AGCOM nie jest więc w stanie zapobiegać takim prak
tykom, a nakładane przez niego na nadawców sankcje nie odstraszają skutecznie. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w wyniku rywalizacji politycznej adwersarze czę
sto wykorzystują tego typu nadużycia, czyniąc z nich główny wątek kampanii wybor
czej, pod pretekstem szacunku dla prawa. Oczywiście prawo do nakładania sankcji 
to instrument wciąż nie do końca zbadany, a przez swoją złożoność mało efektywny. 
Ponadto członkowie AGCOM nigdy nie dowiedli tego, że faktycznie pozostają nie
zależni od rywalizujących ze sobą polityków, co bez wątpienia przyczyniło się do 
osłabienia skuteczności działania tego urzędu.

Oczywiście wskazane tu problemy nie dotyczą wyłącznie nadawców telewizyj
nych. Niemniej jednak działalność tych właśnie środków masowego komunikowa
nia determinuje obecnie narastający konflikt interesów pomiędzy ugrupowaniami 
politycznymi a grupami ekonomicznymi, potęgowany dodatkowo przez słabość in
stytucji regulacyjnych, które w celu jego złagodzenia bezskutecznie poszukują coraz 
to nowych rozwiązań. W ostatnich latach ustawodawca podejmował liczne próby 
wprowadzenia do sektora komunikowania efektywnych instrumentów prawnych 
mających na celu reformę zwłaszcza sektora telewizyjnego, jednak działania te nie 
przyniosły dotychczas spodziewanego rezultatu.

Być może rozwój cyfryzacji i nowoczesnych technologii komunikacyjnych będzie 
w stanie rozwiązać problem postępującej koncentracji mediów oraz złagodzić kon
flikt intersów politycznych i ekonomicznych. Obserwowane przez autora efekty tych 
działań nie napawają jednak zbytnim optymizmem. Wzajemne relacje władzy i me
diów wytworzyły bowiem dość specyficzną jakość włoskiej sfery publicznej. Charak
teryzuje ją kilka stałych elementów, świadczących o silnej partyjnej zależności.

Po pierwsze, została utrzymana silna kontrola państwa nad nadawcą publicznym 
RAI, przez zagwarantowanie mu uprzywilejowanej pozycji w systemie medialnym 
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i stworzenie mechanizmów sprawowania nad nim parlamentarnej kontroli. Dzia
łalność nadawcy publicznego RAI, stanowiącego przedmiot politycznego podziału 
wpływów, przez wiele lat utrwaliła w mentalności włoskich polityków, a zwłaszcza 
partyjnych liderów, przekonanie o konieczności sprawowania nad nim także kontroli 
nieformalnej. Sprowadza się to do tworzenia aparatu politycznej lojalności zarówno 
organów nadzorczych i zarządu, jak i szefów poszczególnych anten, a zwłaszcza pro
gramów informacyjnych czy publicystycznych, mających szczególną siłę polityczne
go oddziaływania, cieszących się dużą oglądalnością, a tym samym wiarygodnych 
w oczach odbiorców i kształtujących ich polityczne postawy. Ingerowanie polityków 
w decyzje redakcyjne stało się niepisaną włoską tradycją.

Wskazanej przez Paola Manciniego stronniczości środków masowego komuni
kowania, zarówno mediów elektronicznych, jak i włoskiej prasy, towarzyszy także 
wspólny system wartości i interesów liderów politycznych i potentatów medialnych. 
System wzajemnego wsparcia obydwu tych grup zawodowych, jak podaje Mancini, 
włoscy medioznawcy, tacy jak Mazzoleni czy Grossi, określili mianem „paralelizmu 
politycznego”. To system wzajemnych zależności świata mediów i polityki na grun
cie organizacyjnym, ekonomicznym, a także tematycznym. Wspieranie systemu po
litycznego przez media odbywa się więc jawnie przy pełnej akceptacji włoskich elit 
politycznych. Skala wspólnych interesów i system wzajemnych korzyści czyni media 
skutecznym narzędziem efektywnego rządzenia12.

12 Zob. P. Mancini, Sfera publiczna i sposób wykorzystywania informacji w „koalicyjnym” sys
temie rządów, [w:| Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak 
na system nadawców publicznych. Plotki, sensacje, doniesienia, red. P. Dahlgren, C. Sparks, 
tłum. M. Hu da k, Wrocław 2007, s. 146.

Autor dostrzega, że mimo wysoce zinstytucjonalizowanej pozycji zawodu dzien
nikarskiego we Włoszech oraz silnego lobby organizacji związkowych włoskich 
dziennikarzy realizacja powszechnie akceptowanych przez środowisko standardów 
etyki tego zawodu nie zawsze znajduje pełne urzeczywistnienie w praktyce jego wyko
nywania. Składa się na to m.in. obecny kryzys ekonomiczny, który dotyka zwłaszcza 
młodszych dziennikarzy, uzależnionych od warunków zatrudnienia oraz warunków 
płacowych dyktowanych im przez wydawców, obligując ich tym samym do pełnej lo
jalności wobec realizowanej przez daną redakcję linii programowej. Komentowanie 
i ocena faktów oraz decyzji politycznych odbywa się więc w praktyce zgodnie z ocze
kiwaniami politycznych decydentów. Niezależność to przywilej wąskiej elity dzien
nikarskiej. Włoskie dziennikarstwo cechuje bowiem wysoki stopień upartyjnienia.

Włoski system polityczny, którego jedną z cech jest „koalicyjność”, sprzyja też 
określeniu współczesnego modelu debaty publicznej pomiędzy wieloma partiami za
biegającymi często o ten sam elektorat. To także wynika z włoskiej tradycji. W okresie 
I Republiki poszukiwaniu politycznego kompromisu pomiędzy dwiema rywalizują
cymi ze sobą partiami - Chrześcijańską Demokracją i Włoską Partią Komunistycz
ną - towarzyszyło przekonanie o konieczności stworzenia płaszczyzny budowania 
porozumienia na forum parlamentarnym bez stosowania formuły ostrej rywalizacji 
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politycznej, co niosło za sobą ryzyko utraty społecznego zaufania, a w konsekwen
cji mogłoby doprowadzić nawet do upadku koalicji. Choć formuła koalicyjna była 
bezpośrednią przyczyną wielu kryzysów rządowych, nie zmienia to faktu, że także 
obecnie odgrywa ona istotną rolę w procesie tworzenia rządu. Dodatkowo, o złożo
ności włoskiego systemu politycznego decyduje istnienie licznych frakcji w obrębie 
poszczególnych partii oraz grup interesów, co bez wątpienia wpływa na jakość debaty 
publicznej.

Stąd oczywista wydaje się chęć wpływania na opinię publiczną zarówno dużych 
partii masowych, jak i małych frakcji wewnątrzpartyjnych, dzięki posiadaniu tzw. 
dobrej prasy. Media traktowane są z tego powodu jako łącznik często rozbieżnych 
interesów, a dzięki prezentowaniu odrębnych stanowisk, tworzą forum niezbędne do 
wspólnego podejmowania decyzji politycznych. Media z jednej strony uczestniczą 
więc w wymianie informacji pomiędzy koalicją a opozycją, a z drugiej strony pośred
niczą w budowaniu porozumienia na płaszczyźnie poszczególnych frakcji koalicji 
rządowej.

Media, które nieodłącznie towarzyszą partyjnej rywalizacji, często inicjują debatę 
nad kreowanymi przez partię zagadnieniami, według ściśle określonej strategii, bę
dącej rezultatem przyjętej przez dane ugrupowanie polityki informacyjnej. Odbywa 
się to w atmosferze unikania zbędnego rozgłosu, a jedynie sygnalizowania w me
diach spraw, które mogłyby stać się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. 
Stopniowe reglamentowanie informacji odbywa się w rezultacie wypracowywanych 
wstępnych porozumień, zawieranych w kręgach poszczególnych frakcji partyjnych. 
Kulisy zawieranych kompromisów politycznych z reguły pozostają poza sferą oficjal
nego dostępu mediów. Prowadzenie negocjacji wewnątrzpartyjnych zgodnie z zasa
dą unikania rozgłosu jest jednak rezultatem uprzednio podejmowanych przez media 
tematów wymagających zawarcia politycznego kompromisu, niezbędnego w proce
sie podejmowania decyzji politycznych przez koalicję. Zgoda wewnątrzpartyjna jest 
bowiem niezbędna do dalszych negocjacji na forum parlamentu z przedstawicielami 
frakcji opozycyjnych.

W tym momencie rozpoczyna się etap szczególnego zaangażowania mediów 
w proces komunikowania politycznego. Zadaniem mediów jest bowiem nie tylko 
informowanie o inicjatywach poszczególnych partii czy polityków, lecz także ich 
wzmożona aktywność jako głównych podmiotów debaty w komentowaniu, anali
zach politycznych i ocenie decyzji, które teraz powinno zaakceptować społeczeństwo. 
Podejmowane decyzje polityczne muszą więc być legitymizowane przez media, które 
w swoich serwisach informacyjnych czy na pierwszych kolumnach gazet nadadzą im 
należytą oprawę, zaświadczając tym samym o należnej im randze. Selekcja informa
cji oraz ich pozycjonowanie w mediach jest bowiem przedmiotem szczególnego za
interesowania partii poprzez uaktywnienie swoich sfer wpływów w poszczególnych 
redakcjach.

Istotne w tym procesie jest także ustanowienie wspólnych dla włoskiej koalicji 
i opozycji dziedzin, będących przedmiotem komunikowania politycznego, a tym 
samym wskazanym przez partie obiektem zainteresowania opinii publicznej. Rolą 

174



Zakończenie

mediów jest więc eksponowanie wyłącznie takich wydarzeń z udziałem partyjnych 
liderów, które stanowią rezultat wypracowanej wspólnie strategii komunikacyjnej. 
Pomijanie niektórych faktów z udziałem polityków to także rezultat obranej strategii. 
Kreowaniu wydarzeń politycznych towarzyszy rzecz jasna określona siła perswazji. 
Marginalizowanie pewnych wydarzeń z jednej strony, a szczególne eksponowanie 
innych to stała praktyka charakterystyczna dla mediów będących na usługach poli
tycznych decydentów.

Częstą praktyką stosowaną w mediach włoskich jest nagłaśnianie pewnych pro
blemów w celu skłonienia do dialogu politycznych adwersarzy. Wiąże się z tym nie
formalna procedura określania wspólnych tematów, które mają stanowić przedmiot 
publicznej uwagi. To właśnie na sprawach prezentowanych w mediach, uzgodnio
nych uprzednio z liderami poszczególnych partii, ma koncentrować się publiczny 
dyskurs. W konsekwencji stwarza to warunki zarówno do budowania nowych par
tyjnych sojuszy, jak i do eliminowania politycznych rywali. Dymisja rządu Bettina 
Craxiego w 1987 r. stanowi przykład takiej właśnie roli mediów.

Jak pisze Paolo Mancini, „Craxi w wywiadzie telewizyjnym w RAI zakwestiono
wał formułę polityczną określaną mianem wyścigu, sztafety (stafetta), polegającą na 
przekazaniu władzy przez socjalistów chadecji po trzech latach sprawowania rządów, 
co wywołało burzliwą dyskusję, a w konsekwencji konflikt z liderem chadeków Ciría
co De Mitą. W efekcie przyjęcia takiego właśnie stanowiska w mediach Craxi musiał 
podać się do dymisji”13.

Ibidem, s. 151.
14 Z. Machelski, op. cit., s. 294.

Włoskie media aktywnie uczestniczą także w poszczególnych fazach procesu ne
gocjacji politycznych. Proces ten jest wysoce zinstytucjonalizowany. Liderzy partyjni 
informują w ten sposób o kolejnych, często przełomowych etapach procesu negocja
cji, licząc na wywołanie stosownego zainteresowania zarówno wśród sojuszników, 
jak i oponentów, w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia w procesie podej
mowania decyzji politycznych. Ma to na celu przedstawienie partii jako otwartej na 
wspólne negocjacje na forum publicznym. Jednym z celów tak realizowanej strategii 
informacyjnej włoskich partii jest także próba zawierania nowych sojuszy z ugru
powaniami dystansującymi się dotychczas wobec podejmowanych przez nie inicja
tyw politycznych. Organy prasowe poszczególnych partii lub sympatyzujące z nimi 
ideologicznie i programowo periodyki tradycyjnie wspierają też polityczne inicja
tywy liderów, publikując ich oświadczenia bądź wywiady z nimi, w celu utrwalenia 
ich dotychczasowej pozycji w partyjnych szeregach lub sprowokowania reakcji ich 
politycznych adwersarzy. Intensywności debaty publicznej w mediach sprzyja więc 
polaryzacja włoskiego systemu politycznego oraz dystans ideologiczny pomiędzy 
głównymi partiami masowymi: Ludem Wolności (II Popolo della Liberta, PdL), par
tią konserwatywno-liberalną, odwołującą się do tradycji chrześcijańskiej demokracji, 
której liderem jest Silvio Berlusconi, i Partią Demokratyczną, nawiązującą do tradycji 
socjaldemokratycznej i społeczno-liberalnej, której przewodzi Pier Luigi Bersani14.
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Oba ugrupowania tworzą z mediów swą główną partyjną trybunę. Poszukiwanie po
litycznego kompromisu pomiędzy partiami i ich licznymi frakcjami odbywa się więc 
przy aktywnym wsparciu mediów, które de facto stają się uczestnikami debaty pu
blicznej, mimo iż nie działają w pełni niezależnie, angażując się w proces budowania 
politycznego porozumienia.

Opiniotwórczy charakter włoskich mediów pozostawia jednak wiele do życzenia. 
Wąskie grono elitarnych tytułów prasowych nadających charakter i polityczny ton 
debacie publicznej tworzą dzienniki: centroprawicowy „Corriere della Sera”, lewico
wa „La Repubblica”, organ włoskich przemysłowców „La Stampa”, rzymski „II Mes- 
saggero”, „II Giornale” Silvia Berlusconiego oraz ekonomiczny „II Sole 24 Ore”, będą
cy organem prasowym włoskich przedsiębiorców Confmdustria. Wśród tygodników 
czołowe miejsce zajmują cztery tytuły: „Panorama”, „Epoca”, „L’Espresso” i „EEuro- 
peo”. Konkurują ze sobą głównie „Panorama” (wydawana przez koncern Berlusco
niego Mondadori, ponad 600 tys. nakładu) oraz liberalny „L’Espresso”, ceniony przez 
środowisko włoskiej inteligencji, „Gente” (wydawany przez koncern Rusconiego) 
i „Oggi” (wydawany przez koncern RCS), a także konserwatywna prawicowa „L’Epo- 
ca” (Mondadori) i „Europeo” (RCS)15.

15 R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, cz. 1, Kraków 1997, s. 147. 
Zob. K. Kozub-Ku lik, System medialny Republiki Włoskiej, [w:] Mało znane systemy medial
ne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, Sosnowiec 2007, s. 174-177.

Ich wspólną cechą jest jednak słaby potencjał politycznej niezależności, niezbęd
ny dla stanowienia standardów debaty publicznej, ściśle ograniczony linią progra
mową poszczególnych redakcji. Stronniczość włoskiej prasy i jej upartyjnienie spra
wiają, że grono czytelników stanowią prawie wyłącznie członkowie danej formacji 
politycznej. Trudno więc mówić o istotnym wpływie mediów na dywersyfikowanie 
postaw społecznych poprzez obiektywne prezentowanie różnorodnych poglądów 
i prezentowanie odmiennych postaw i stanowisk. Ich rola sprowadza się raczej do 
utrwalania politycznych poglądów i zachowań, a więc w konsekwencji bardziej do 
unifikowania i ugruntowania dotychczasowych postaw społecznych przez komenta
rze, opinie i ocenę faktów adekwatne do ich partyjnych barw.

Ma to swoje konsekwencje w dominacji na rynku prasowym praktycznie wy
łącznie gazet opinii. Największe tytuły prasowe dokonujące analiz politycznych czy 
ekonomicznych trafiają głównie w ręce elit włoskiej polityki, kultury i biznesu, które 
traktują je jako narzędzie politycznego komunikowania, ale wyłącznie między sobą. 
Opiniotwórcze tytuły prasowe, respektujące podstawową zasadę oddzielania infor
macji od redakcyjnego komentarza, w realiach włoskiego systemu politycznego są 
bardzo nieliczne, przykładem może być opiniotwórcze „II Foglio”. Dlatego też brak 
jest na rynku prasowym klasycznych tabloidów na wzór brytyjskiego „The Sun” czy 
niemieckiego „Bild Zeitung” oraz prasy popularnej czy sensacyjnej adresowanej do 
przeciętnego odbiorcy. Niezwykłym powodzeniem i uznaniem Włochów cieszą się 
natomiast prestiżowe dzienniki sportowe, takie jak „Corriere dello Sport” oraz „La 
Gazzetta dello Sport”. Silną pozycję na rynku zajmuje zwłaszcza prasa regionalna i lo
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kalna. Włoską tradycją stało się, że cena dzienników zbliżona jest do ceny filiżanki 
espresso.

Głównymi centrami wydawniczymi pozostają Mediolan, Rzym i Turyn. Poza 
ścisłą czołówką najbardziej prestiżowych dzienników ogólnokrajowych szczególną 
pozycję na rynku prasowym zajmują: związana z partią komunistyczną „L’Unità”, 
chadecki „II Popolo”, katolicki dziennik „Awenire”, lewicowe „Avanti” oraz „II Mani
festó”, a ponadto dzienniki regionalne „II Giorno” oraz „II Mattino” (wydawane w Me
diolanie), „La Nazione” (we Florencji), „II Resto del Carlino” (w Bolonii), a ponadto 
watykańskie „L’Osservatore Romano”, „II Tempo” oraz „La Voce Repubblicana”16.

16 Zob. K. Kozub- Kulik, op. cit., s. 174-177; R. Bartoszcze, op. cit., s. 138-147.
17 K. Kozub-Kulik, op. cit., s. 177.
18 P. Mancini, op. cit., s. 154-155.

W opinii Katarzyny Kozub-Kulik „stopień koncentracji rynku włoskiej prasy 
jest dość znaczny, gdyż większość dzienników wydawana jest przez kilka trustów wy
dawniczych; Editoriale Espresso wydaje m.in. dziennik La Repubblica oraz 15 gazet 
regionalnych, RCS wydaje Corriere della Sera oraz La Gazzetta dello Sport, Grupa 
FIAT jest wydawcą La Stampa, rodzina Monti-Riffeser (Poligrafici Editoriale) wydaje 
II Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, La Nazione oraz II Giorno, Grupa Calta- 
girone wydaje rzymski II Messaggero oraz neapolitański II Mattino, dom wydawniczy 
Mondadori Silvio Berlusconiego wydaje m.in. II Giornale"17.

Paolo Mancini, analizując relacje włoskich mediów i polityki, wskazuje zarówno 
autorów, jak i głównych odbiorców przekazów medialnych, którzy są aktywni w ob
rębie systemu politycznego Włoch i obracają się w zamkniętym kręgu palazzo (pa
łacowego establishmentu). Mancini przytacza wciąż aktualną jego zdaniem opinię 
Enza Forcelliego, felietonisty „La Repubblica”, który w eseju z 1959 r. zatytułowa
nym Millecinquecento lettori („Tysiąc pięciuset czytelników”) napisał, że „dzienni
karz polityczny w naszym kraju może liczyć na około tysiąc pięciuset czytelników: 
ministrów i podsekretarzy (wszystkich), członków parlamentu (niektórych), przy
wódców związkowych, wysokiej rangi członków duchowieństwa i paru przemysłow
ców, którzy chcą pokazać, że są dobrze poinformowani. Reszta się nie liczy, nawet 
jeśli gazeta sprzedaje nakład od trzystu tysięcy do miliona egzemplarzy. [...] nie ma 
żadnej pewności, że przeciętni czytelnicy czytają pierwsze strony gazet, a w każdym 
razie ich wpływy są minimalne. Cały system zorganizowany jest wokół relacji między 
dziennikarzami politycznymi a grupą uprzywilejowanych czytelników”18.

Elitarny charakter włoskiej prasy jest więc wynikiem specyfiki systemu politycz
nego, w którym członkowie pałacu (il palazzo) są głównymi adresatami treści prze
kazów medialnych, będąc jednocześnie ich głównym źródłem. Przeciętny odbiorca 
przekazów medialnych, identyfikując się z daną partią lub frakcją polityczną, sięga 
po dany tytuł, utrwalając tym samym swój dotychczasowy punkt widzenia. W zamy
śle autorów komunikatów politycznych przekazywanych w mediach szeroka publicz
ność dokonała bowiem już wyboru. Dlatego też ich głos w praktyce nie ma większe
go znaczenia. W ten oto sposób budowana jest we Włoszech szczególnie silna więź 

177



Zakończenie

odbiorców czytelników z partiami, mimo iż partie te traktują ich jako odbiorców 
przekazów medialnych drugiej kategorii.

Trudno jest więc w tej sytuacji odgrywać włoskim dziennikarzom rolę gatekeepe- 
rów, tworzących forum dla prowadzenia debaty publicznej i pośredniczących w prze
kazywaniu informacji i opinii społeczeństwu. W zdecydowanej większości rządzą 
oni obiegiem informacji w ściśle zamkniętym, elitarnym kręgu. W przypadku Włoch 
mamy więc do czynienia z klasycznym modelem komunikowania poziomego, któ
rego funkcją jest łączenie ze sobą zróżnicowanych elit politycznych, w odróżnieniu 
od modelu komunikowania pionowego, budującego relacje pomiędzy politycznymi 
elitami a obywatelami. W praktyce ten drugi model realizowany jest przez włoskich 
dziennikarzy w bardzo ograniczonym zakresie, z uwagi na to, że wiele najbardziej 
opiniotwórczych włoskich tytułów prasowych hołduje wciąż negocjacyjnej funkcji 
komunikowania politycznego.

Włoska polityka medialna wpisuje się więc w ten model ciągłej prowizoryczności, 
tymczasowości i braku docelowych rozwiązań legislacyjnych w sektorze medialnym, 
podyktowanych bardziej chęcią ugruntowania własnej pozycji ekonomicznej przez 
grupy interesów niż troską o ochronę pluralizmu jako niezbędnego narzędzia dla 
dobrego funkcjonowania demokracji. Działanie publiczne w imię ochrony własnych 
interesów urasta w realiach życia politycznego Włoch niemalże do rangi racji stanu. 
Remedium może więc stanowić silna pozycja środowiska dziennikarskiego w rela
cjach z wydawcami i jego potężna siła strajkowa. Wysoka instytucjonalizacja zawo
du dziennikarskiego oraz jego profesjonalizacja może zatem przesądzić o faktycznej 
jakości pluralizmu medialnego we Włoszech w sytuacji zagrożenia dla demokracji.
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Summary

The present book is devoted to the analysis of institutional solutions which serve 
the defence of media pluralism in Europe and their practical application in Italy. 
It presents the main principles and aims of media policy in the European Union re
garding the pluralism of the media as the necessary tool of well-functioning democ
racy. It discusses the model of public policy of the state to promote media pluralism 
with reference to the rules defined in international law and Strasbourg jurisprudence.

The book presents, inter alia, the standards of the Council of Europe regarding 
the establishment and functioning of regulatory institutions in the sector of mass 
communication and their practical application in the French, German and British 
systems of the media. By analysing the experiences of the “old democracy” states for 
the defence of media pluralism, the author presents European models of the opera
tion of institutions responsible for establishing rules regarding the functioning of the 
broadcasting market and the shaping of the media policy in selected states of the 
European Union.

The author formulates a research thesis: “the defence of pluralism as the guaran
tee of democracy” and analyses not only the formal and legal or system-wide bases 
for the functioning of public institutions which defend the independence of the me
dia in European democratic systems but also directs the readers attention (with Italy 
as an example) to the actual quality of the pluralism of the media whose present 
state is a serious threat to democracy. A marked and direct influence of political 
forces on the Italian media, especially the public media, with accompanying attempts 
to provide legislative solutions which institutionally ensure their apolitical status cre
ate conditions for their independent operation in the formal aspect, compelled the 
author to analyse the mutual relations between Italian politics and the media.

By analysing the political consequences of the process of transformation of the Ital
ian media system which was the caused by the political crisis of the 90s and the fall of 
the I Republic, the author considers whether or not the present media pluralism in Italy 
is not merely legal fiction. The proof of that was the long-lasting and unprecedented on 
the European scale conflict of interests which determined the form of media policy in 
Italy. The conflict of political and economic interests was caused by the fact that the ex
ecution of public functions, deriving from political selection, was entrusted directly to 
an economic group the leader of which became the former prime minister of the Italian
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government. Moreover, the conflict was aggravated by legislative initiatives of each suc
cessive government formed by Silvio Berlusconi which were aimed at the weakening of 
the market position of the competitors to his media empire.

The defence of media pluralism in Italy is inter alia the result of the judicial deci
sions of the Italian Constitutional Court (analysed by the author) and its influence 
on the state of media legislation. The execution of the civic right to information guar
anteed by the Italian Constitution of Italy encounters serious limitations caused by 
a political tradition which is characterised by the weakness of the state. Many public 
institutions established in order to defend the pluralism of the media operate merely 
within the formal sphere, and the main problem is not so much the lack of appropri
ate regulations but an ineffective regulation. The crisis of trust in the state which is 
a feature of the Italian political system causes a clash between the legislation in the 
area of mass communications and its practical execution by the institutions estab
lished by the state for this purpose.

The law of the media in Italy is still in the so-called “transitional period” despite 
the fact that this state has been maintained for almost forty years. The temporary 
and makeshift character of the legislative solutions in Italy is not only a feature of 
the media sector. The flawed character of the “Italian model” is marked by a limited 
effectiveness of the execution of legal norms in the area of mass communications 
despite wide authority of numerous organs of the state, including the government, 
the parliament and independent bodies of control and self-regulation of the com
munication sector, responsible for media policy-making in Italy.

Its main subjects are: the Department of Communication of the Ministry of 
Economic Development (Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero del
lo Sviluppo), the Department of Information and Publishing (Dipartimento per 
l’informazione e leditoria), the Italian Digital Agenda (LAgenda Digitale Italiana), 
The Parliamentary Commission for the Definition and Supervision of Broadcast
ing Services (Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi), Italian Communications Authority AGCOM (Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni) Regional Communications Committees CORECOM 
(Comitati Regionali per le Comunicazioni), The Italian Competition Authority 
AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) and others.

Paradoxically, the formal presence of many legal norms ensuring the pluralism of 
the media in Italian legislation leads not to the strengthening but to the weakening of 
the execution of the civic right to information. The state institutions, because of their 
many and frequently self-contradictory competences, instead of working together, 
compete with each other and escalate the conflict between the political groups which 
curry favour of the media and economic groups which strive to consolidate their po
sition on the market. Moreover, the execution of control over the public broadcaster 
RAI generates constant pressure of the ruling coalitions despite the possibility of pri
vatisation of the public broadcaster stipulated as early as in the 2004 Gasparri Law. 
Thus the dependency of the world of the media and politics in Italy which the author 
examines does not bring one to optimistic conclusions...
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II presente libro riguarda l’analisi delle soluzioni istituzionali in difesa del pluralismo 
dei media in Europa e le loro pratiche applicazioni in Italia. Esso illustra i piü rile- 
vanti principi e scopi delle politiche di comunicazione nell’Unione europea relativa
mente al pluralismo dei media come strumento necessario per una democrazia ben 
funzionante. Discute dei modelli delle politiche pubbliche degli stati per promuovere 
il pluralismo dei media con riferimento alie rególe definite nel diritto internazionale 
e nella giurisprudenza di Strasburgo.

II libro presenta, Ínter alia, gli standard del Consiglio d’Europa relativamente 
all’istituzione e al funzionamento degli organismi di regolazione nel settore delle co- 
municazioni di massa e la loro pratica applicazione nellordinamento dei media fran- 
cese, tedesco e britannico. Analizzando le esperienze degli stati di “oíd democracy” in 
difesa del pluralismo dei media, l’autore presenta modelli europei di gestione degli 
organismi responsabili per garantiré il funzionamento delle emittenti televisive e la 
formazione delle politiche dei media in selezionati paesi dell’Unione europea.

L’autore formula la tesi secondo cui “la garanzia della democrazia passa per la 
difesa del pluralismo” e analizza non solamente le basi giuridiche formali per il fun
zionamento delle pubbliche istituzioni che difendono l’indipendenza dei media nei 
sistemi democratici europei, ma indirizza anche l’attenzione del lettore (come nel 
caso dell’Italia, per esempio) alia qualitá attuale del pluralismo dei media il cui attuale 
stato rappresenta una seria minaccia per la democrazia. La forte e diretta influenza 
delle forze politiche sui media italiani, specialmente quelli di servizio pubblico, con 
tentativi affini di prevedere soluzioni legislative che assicurano la loro neutralitá per 
una corretta gestione fórmale degli organismi di regolazione ha obbligato l’autore ad 
analizzare le reciproche relazioni tra política e media italiani per esprimere una valu- 
tazione compiuta sull’effettivo stato di indipendenza dei media.

Studiando le conseguenze politiche del processo di trasformazione del sistema 
dei media italiani provocato dalla crisi política degli anni novanta e dalla caduta della 
Prima repubblica, l’autore verifica se l’attuale pluralismo dei media sia, o meno, una 
“finzione legale”. La prova di questo é data dal consolidato e senza precedenti conflit- 
to di interessi che domina l’attuale sistema delle politiche delle comunicazioni in Ita
lia. II conflitto di interessi politici ed economici fu causato dal fatto che l’applicazione 
delle funzioni pubbliche, derivanti da scelte politiche, erano collegate direttamente 
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a un gruppo económico il cui leader è stato per molti an ni Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Inoltre, il conflitto era aggravato da iniziative legislative di ogni governo 
guidato da Silvio Berlusconi, che mirava all’indebolimento délia posizione di mercato 
dei concorrenti al suo impero mediático.

La difesa del pluralismo dei media in Italia è anche lesito di decisioni giurispru- 
denziali délia Corte costituzionale italiana (scrutinata dall’autore) e dalla sua influen
za sulla legislazione dei media. Lesigibilità dei diritto aU’informazione garantito dalla 
Costituzione italiana incontra serie limitazioni provenienti da una tradizionale de- 
bolezza política dello stato. Moite istituzioni pubbliche create per difendere il plu
ralismo dei media operano meramente dentro un ámbito fórmale, ma il principa
le problema non è tanto la mancanza di appropriate rególe quanto una regolazione 
inefficace. La crisi di fiducia nello stato che è una caratteristica del sistema politico 
italiano provoca conflitti tra la legislazione nellarea delle comunicazioni di massa e la 
sua pratica esecuzione presieduta dalle autorité di garanzia.

Il diritto dei media in Italia si trova ancora nel cosiddetto “periodo transitorio” 
malgrado il fatto che questo stato perduri da quasi quarant’anni. Il carattere tem
poráneo e di ripiego delle soluzioni legislative in Italia non è solamente una carat
teristica dei settore delle comunicazione. I difetti del “modello italiano” è segnato 
da una limitata efficacia di applicazione delle leggi nellarea delle comunicazioni di 
massa malgrado un ampio numero di organismi, inclusi il governo, il parlamento e le 
autorité indipendenti di contrallo e regolazione operi al suo presidio. Le principali 
autorité sono: il Dipartimento per le Comunicazioni dei Ministère dello Sviluppo, 
il Dipartimento per l’Informazione e leditoria, l’Agenda Digitale Italiana, la Commis- 
sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, 
l’Autorité per le Garanzie nelle Comunicazioni, i Comitati Regionali per le comuni
cazioni, l’Autorité Garante délia concorrenza e dei mercato.

Paradossalmente, la fórmale presenza di moite norme per il pluralismo dei media 
induce non al rafforzamento ma all’indebolimento dellesigibilité dei diritto all’infor- 
mazione. Le autorité pubbliche, a causa delle loro competenze spesso sovrapposte, 
invece di cooperare, competono le une con le altre generando conflitti tra gruppi 
politici che cercano di ingraziarsi il favore dei gruppi economici dei media per con
solidare la loro posizione. Inoltre, il contrallo della RAI produce costante pressione 
delle coalizioni di governo malgrado questa sia in teoría privatizzabile per effetto 
della legge Gasparri del 2004. Cosí la stretta dipendenza tra política e media in Italia 
che l’autore esamina non porta a conclusioni ottimistiche.

200



Indeks osobowy

Abbruzzese Alberto 17, 116
Adamowski Janusz W. 16, 64, 82
Agnelli Giovanni 95
Agnelli Umberto 95
Alema Massimo D’ 151
Alfano Angelino 166
Amato Giorgio D’ 149
Amato Giuliano 152
Amsterdamski Piotr 17
Amyot Grant 141
Andreotti Giulio 108-109, 121, 134
Antoszewski Andrzej 8
Apa Ernesto 133, 139, 143
Arendt Hannah 27
Argentati Maura 17, 110, 144, 150, 157

Badalamenti Gaetano 88
Bankowicz Marek 18, 88, 109, 121
Barile Paulo 95, 98-99, 102, 106, 114, 142, 

149
Barisone Mauro 17, 116
Barta Janusz 16, 20, 43, 51, 127, 129
Bartoszcze Roman 10, 15, 18, 38, 61, 90-91, 

96, 98, 100, 102, 104, 106-107, 109-113, 
115-117,120,125,134,138-139,176-177

Berlingerio Gianna E. 113, 138
Bernabei Ettore 111-112
Bellucci Paulo 10
Berlinguer Enrico 10
Berlusconi Silvio 7-8, 11-13, 17, 62, 88-89, 

113-120, 127, 130, 132, 134-141, 151- 
-154, 158, 161, 164-166, 175-177

Bersani Pier Luigi 167, 175
Bettinelli Ernesto 17, 98, 142, 147
Bevere Antonio 98

Bianchi Leonardo 113
Bocchini Ermanno 122
Bognetti Giovanni 130, 138
Bokszczanin Izolda 18
Bondebjerg Ib 117
Borsellino Paolo 9
Bossi Umberto 137
Bovio Corso 106
Brighina Alberto 122
Bull Martin 10
Buoncristiano Mario 122

Cammarata Manilio 94
Capotosti Piero A. 95, 130, 133
Caretti Paulo 94, 102, 111, 124, 131 -133, 142
Carlassare Lorenza 130
Cassese Sabino 17, 114
Cavour Camillo 95
Cerri Augusto 98
Cheli Enzo 95, 102, 139, 143
Chiola Claudio 98
Ciampi Carlo A. 8, 89, 142
Cichosz Marzena 8
Ciconte Enzo 88
Cilenti Roberto 106
Cocuzza Claudio 150, 153
Colarizi Simona 17
Console V. 102
Corasaniti Giuseppe 103, 122-123, 130, 133
Corrias Lucente Giovanna 129
Cotta Maurizio 17
Crapis Giandomenico 135
Craxi Bettino 11, 62, 118-119, 136, 175
Crisci Stefano 121
Cuniberti Marco 139

201



Indeks osobowy

Czerny Inga 161
Czuba Krystyna 61

Dahlgreen Peter 17
Dobek-Ostrowska Bogusława 15, 50
Dobosz Izabela 16, 19, 21, 23, 25, 35, 37-39, 

43-44, 50, 58,61,64, 127
Donati Filippo 144
Dossetti Giuseppe 99

Eco Umberto 61, 112
Esposito Carlo 102
Esposito Rubens 131, 134

Falcone Giovanni 9
Falzea Angelo 95
Fanfani Amintore 99
Fares Guerino 158
Faustini Gianni 103, 106
Fedel Giorgio 137
Ferrari Giorgio 137
Fioravanti Laura 129
Fiori Giuseppe 137
Flick Giovanni M. 110
Fois Sergio 111
Forcelli Enzo 117
Francario Fabio 135
Frankowski Stanisław 44
Furman Wojciech 88

Gajlewicz Katarzyna 64
Gamaleri Gianpiero 17, 118
Gardini Gianluca 17,99, 101, 111-112, 121, 

135, 144, 155
Garibaldi Giuseppe 97
Gaspare Giuseppe Di 113
Gasparri Maurizio 11, 13, 16, 93, 115, 152- 

-155, 157
Gasperi Alcide De 100
Gentili Aurelio 130-131
Gentiloni Paolo 154, 157
Gibbons Thomas 19-20
Gierula Marian 10, 18, 96, 176
Giglioni Fabio 11,17,62,94,96,99-100, 110- 

-114, 117, 119, 138, 140-141, 145, 167, 
169-170

Ginsborg Paul 135

Gismondi Arturo 95
Goban-Klas Tomasz 43
Gobbo Maurilio 17, 135
Golding Peter 117
Goldman Roger 44
Gołka Bartłomiej 64
Gramaglia Erika 154
Grandinetti Ottavio 17, 114, 138, 140, 142, 

147, 149, 152, 157
Grassi Stefano 114
Grinberg Daniel 17
Grizi Giuliano 109
Grossi 173
Grzybowski Marian 18, 88
Guarnieri Carlo 17

Hachmeister Lutz 49
Haider Jörg 41
Hallin Daniel 15
Hibberd Matthew 101
Hitchens Lesley 158
Hoffmann-Riem Wolfgang 69, 74 
Hudak Marta 17, 173

Jankiewicz Adam 18
Jakubowicz Karol 12, 16, 22-23, 51, 160
Jas-Koziarkiewicz Marta 12, 16, 18, 49-51, 

65, 72, 75-76, 79, 81-83, 85-86, 89-93, 
98,102,104,143,146-147,151-153,155- 
-156, 158-159, 167-168

Juan Carlos I 42
Jung Bohdan 49

Kamiński Ireneusz C. 23, 39-41
Kaszuba Krzysztof 62, 94
Kaznowski Andrzej 99
Kelly Mary 101
Klimkiewicz Beata 15, 26-27
Kołodziejczyk Wojciech 157-158 
Kozub-Ciembroniewicz Wiesław 94
Kozub-Kulik Katarzyna 10-11, 18, 96, 100, 

102, 117, 125, 139-140, 159, 176-177
Krahelska Joanna 44
Krzysztoszek Maciej 18

Lane David 137
Lazzaro Giorgio 102

202



Indeks osobowy

Lefevre Renato 102
Lepre Aurelio 17
Letta Enrico 167
Libertini Mario 149
Lipari Nicoló 122
LoiodiceAldo 122
Lorek Marta 15
Lucia Luca De 138
Luhmann Niklas 65

Łagodzka Anna 27
Łętowska Ewa 44

Machelski Zbigniew 8-11, 18, 87-88, 96-97,
99, 101, 110, 113,152,154,163, 165-166,
175

Magoska Maria 87-88
Malinconico Gabriele 110
Mammi Oscar 16, 121, 125, 128-130, 132, 

134, 138, 140
Mancini Paolo 15, 17, 173, 175, 177
Manetti Michela 111
Marchesi Enrico 95
Marconi Guglielmo 94
Martini Corrado De 111
Markiewicz Ryszard 16, 20, 51, 127, 129
Marletti Carlo 10
Marzuoli Carlo 113, 123
Matlak Andrzej 16, 20-21, 35, 51, 58, 127,

129
Mazowiecki Tadeusz 38
Mazza Pietro 103-106
Mazzini Giuseppe 97
Mazzoleni Gianpietro 17, 91, 101, 111, 116-

-117, 173
McQuail Denis 101
Meisels Wojciech 136
Menduni Enrico 10, 17, 61, 108, 111-112, 

115, 118
Merusi Fabio 143
Mezzanotte Carlo 103
Mich Włodzimierz 58
Mielczarek Tomasz 31
Mierzejewska Bożena 49
Misiuda-Rewera Witold 18
Mita Ciriaco De 175
Miżejewski Maciej 21, 35, 58, 61-62, 66, 94

Mondragon Otegi 42
Montanelli Indro 137
Monti Mario 95, 166, 177
Monticone Alberto 95
Monteleone Franco 94, 101
Moro Aldo 10
Muaddi Darraj Susan 141
Murawska-Najmec Ewa 30
Murdoch Rupert 159
Murialdi Paolo 102, 118
Mussolini Benito 94-95

Napolitano Giorgio 114, 132, 135, 144, 167 
Novelli Edoardo 17, 135
Nowińska Ewa 59

Oberschlick Gerhard 41
Ociepka Beata 15
Olivetti Marco 147
Oniszczuk Zbigniew 10, 18, 50, 96, 176 
Ostergaard Bernt S. 91

Pace Alessandro 111, 114, 133, 147-148, 152 
Padovani Cinzia 17
Padovani Tullio 129
Paladin Livio 96, 142
Parotto Giuliana 17-18, 116, 136
Partridge Hilary 137
Pasquino Gianfranco 17
Passaro Michele 143
Pedrazza Gorlero Maurizio 103, 107
Pęk Małgorzata 157-158
Piasecki Andrzej K. 18
Pincherle Gabriele 102
Pisarek Walery 51
Piwnicka Anna 11, 16, 89
Ponzo Giovanni 102
Pokrzycka Lidia 58
Prodi Romano 10, 140, 154, 165
Puppis Manuel 49

Reduzzi Giglio 141
Ribeiro Teresa 71
Rimoli Francesco 130, 139
Rizzo Maria V. 149
Rodotä Stefano 148
Roppo Enzo 17, 121

203



Indeks osobowy

Sacchi Giuseppe 108
Sajna Radosław 180
Salvadori Massimo L. 17
Sandulli Aldo M. 95, 98
Santaniello Giuseppe 113
Santoli Stefano 135, 158
Sarnecki Paweł 19, 24-26, 38, 61
Sartori Giovanni 17-18, 98, 118, 142
Sasińska-Klas Teresa 62, 88, 94
Scalfaro Oscar L. 136
Scarpinato Roberto 88
Scotti Elisa 112, 138
Sinagra Augusto 17, 138
Słupek Lucyna 15, 61, 107, 109
Sparks Colin 17, 173
Stasiak-Jazukiewicz Ewa 12, 16, 18, 49-51,

65, 72, 75-76, 79, 81-83, 85-86, 89-93,
98, 143, 146-147, 151, 153, 155-156, 158-
-159, 167-168

Stępka Paweł 25-26, 28-33, 59-60, 63, 69-70,
75-76, 80, 82-86, 143-145, 149, 153, 159

Struska Dorota 18
Szkudlarek Piotr 20

Terno Daniela E. 150, 153
Tonoletti Bruno 139
Torricelli Simone 141, 152

Trzciński Janusz 18, 101

Valastro Allessandra 103, 135
Veltroni Valter 165
Vergottini Giuseppe De 99, 141, 157
Verzichelli Luca 17, 141
Vespignani Luca 140
Viali Antonio 103
Viapiana P. 121

Wawrzyniak Jan 8, 18
Wiktor Emanuel II 97
Williams Kevin 11, 16,89, 101, 117
Witkowski Zbigniew 8, 18, 99, 101, 110
Wojdan-Jaskulska Renata 108, 115-116, 118- 

-120, 126, 128, 132, 135-137
Wojtaszczyk Konstanty A. 18 
Wolny-Zmorzyński Kazimierz 62, 88, 94 
Woźniak Albert 25-26, 28-33, 153, 159

Zaccaria Roberto 8, 17, 94-96, 98-100, 102- 
-104, 106-107, 111, 114, 121-122, 130, 
132, 138-139, 142-147, 149-150

Zanelli Pietro 106
Zeno Zencovich Vincenzo 114
Zięba Andrzej 18, 88
Zingoni Giancarlo 106

204



W serii Societas pod redakcją Bogdana Szlachty ukazały się:

1. Grzybek Dariusz, Nauka czy ideologia. Biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego, 
2005.

2. Drzonek Maciej, Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec 
Unii Europejskiej w latach 1997-2003, 2006.

3. Chmieliński Maciej, Max Stimer. Jednostka, społeczeństwo, państwo, 2006.
4. Nieć Mateusz, Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z histo

rii polityki i myśli politycznej, 2006.
5. Sokołów Florian, Nahum Sokołów. Życie i legenda, oprać. Andrzej A. Zięba, 2006.
6. Porębski Leszek, Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Laswella, 

2007.
7. Mazur Grzegorz, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939, 2007.
8. Węc Janusz Józef, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Euro

pejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. 
Analiza politologiczna, 2006.

9. Karaś Marcin, Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzym
skokatolickiego ruchu tradycjonal¡stycznego, 2008.

10. European Ideas on Tolerance, red. Guido Naschert, Marcin Rebes, 2009.
11. Gacek Łukasz, Chińskie elity polityczne w XX wieku, 2009.
12. Zemanek Bogdan S., Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej, 2009.
13. Lencznarowicz Jan, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 

1944-1956, 2009.
14. Grabowski Andrzej, Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka 

niepozytywistycznej koncepcji prawa, 2009.
15. Kich-Masłej Olga, Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX - pierwszej połowy XX 

wieku, 2009.
16. Citkowska-Kimla Anna, Romantyzm polityczny w Niemczech. Reprezentanci, idee, mo

del, 2010.
17. Mikuli Piotr, Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle 

rozwiązań brytyjskich), 2010.
18. Kubicki Paweł, Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, 2010.
19. Żurawski Jakub, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej 

i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, 2010.
20. Polscy eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania działania i ocena skuteczności, 

red. K. Szczerski, 2010.
21. Bojko Krzysztof, Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą Zachodnią w czasach 

Iwana III, 2010.
22. Studia nad wielokulturowością, red. Dorota Pietrzyk-Reeves, Małgorzata Kułakowska, 

Elżbieta Żak, 2010.
23. Bartnik Anna, Emigracja latynoska w USA po II wojnie światowej na przykładzie 

Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczyków, 2010.
24. Transformacje w Ameryce Łacińskiej, red. Adam Walaszek, Aleksandra Giera, 2011.
25. Praszałowicz Dorota, Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności imigran

tów. Przegląd badań, 2010.
26. Głogowski Aleksander, Pakistan. Historia i współczesność, 2011.
27. Brążkiewicz Bartłomiej, Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej, 2011.



28. Bojenko-lzdebska Ewa, Przemiany w Niemczech Wschodnich ¡989 -2010. Polityczne 
aspekty transformacji, 2011.

29. Kołodziej Jacek, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, 2011.
30. Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza, 

red. Bogumił Grott, Olgierd Grott, 2012.
31. Matyasik Michał, Realizacja wolności wypowiedzi na podstawie przepisów i praktyki 

w USA, 2011.
32. Grzybek Dariusz, Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869- 

1939, 2012.
33. Woźnica Rafał, Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską, 

2012.
34. Slufińska Monika, Radykałowie francuscy. Koncepcje i działalność polityczna 

w XX wieku, 2012.
35. Fyderek Łukasz, Pretorianie i technokraci w reżimie politycznym Syrii, 2012.
36. Węc Janusz Józef, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii 

Europejskiej w latach 2007-2009, 2011.
37. Rudnicka-Kassem Dorota, John Paul II, Islam and the Middle East. The Pope ś Spiritual 

Leadership in Developing a Dialogical Path for the New History of Christian-Muslim 
Relations, 2012.

38. Bujwid-Kurek Ewa, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja, 
2012.

39. Cisek Janusz, Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w świetle amery
kańskich raportów dyplomatycznych i wojskowych, 2012.

40. Gacek Łukasz, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsię
biorstw na rynkach zagranicznych, 2012.

41. Węc Janusz Józef, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 
w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. 
Analiza politologiczna, 2012.

42. Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XX wieku. Historia - religia 
- kultura - polityka, red. Irena Stawowy-Kawka, 2012.

43. Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi 
Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, 
Tadeusz Paleczny, 2012.

44. Węc Janusz Józef, Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania - 
procesy decyzyjne - osiągnięcia i niepowodzenia, 2012.

45. Zemanek Adina, Córki Chin i obywatelki świata. Obraz kobiety w chińskich czasopi
smach o modzie, 2012.

46. Kamińska Ewa, Rezeption japanischer Kultur in Deutschland. Zeitgenössische Keramik 
als Fallstudie, 2012.

47. Obeidat Hassaym, Stabilność układu naftowego w warunkach zagrożeń konfliktami 
w świetle kryzysu w latach siedemdziesiątych XX i na progu XXI wieku, 2012.

48. Ścigaj Paweł, Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, 2012.
49. Głogowski Aleksander, Af-Pak. Znaczenie zachodniego pogranicza pakistańsko-afgań- 

skiego dla bezpieczeństwa regionalnego w latach 1947-2011, 2012.










	SOCIETAS

	Wstęp

	Pojęcie pluralizmu w mediach

	Z PUNKTU WIDZENIA POGLĄDÓW DOKTRYNY KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO

	1.	Pluralizm medialny w różnych aspektach

	1.1.	Aspekt prawny

	1.2.	Aspekt polityczny

	1.3.	Aspekt rynkowy


	2.	Model polityki publicznej na rzecz promowania pluralizmu w mediach z perspektywy Polski

	3.	Pluralizm mediów jako gwarant demokratycznie funkcjonującej sfery publicznej

	4.	Europejskie standardy w zakresie ochrony pluralizmu w mediach a doświadczenia polskie

	5.	Ochrona praw podstawowych w dziedzinie pluralizmu w mediach76

	5.1.	Wolność mediów w prawie międzynarodowym

	i orzecznictwie strasburskim

	5.2.	Wolność wypowiedzi i informacji w zapisach Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku

	5.3.	Europejskie gwarancje swobody debaty publicznej

	w mediach w świetle Deklaracji Komitetu

	Ministrów Rady Europy z 12 lutego 2004 roku



	Rozwiązania instytucjonalne w dziedzinie ochrony pluralizmu W MEDIACH W WYMIARZE EUROPEJSKIM

	1.	Rozwiązania legislacyjne w polityce medialnej Unii Europejskiej

	1.1.	Konsekwencje nowelizacji dyrektywy 89/552/EEC Rady

	Ministrów EWG przez dyrektywę 2010/13/UE z dnia

	10 marca 2010 roku o audiowizualnych usługach medialnych


	2.	Rola organów regulacyjnych w procesie ochrony pluralizmu

	3.	Standardy Rady Europy w zakresie tworzenia

	i funkcjonowania instytucji regulacyjnych

	w sektorze audiowizualnym

	4.	Europejskie modele powoływania członków ciał regulacyjnych w sektorze audiowizualnym

	4.1.	Model anglosaski i skandynawski (północnoeuropejski)

	4.2.	Model francuski

	4.3.	Model niemiecki


	5.	Klasyczna i konwergentna instytucja regulacyjna

	w systemach medialnych Francji i Wielkiej Brytanii

	5.1.	Najwyższa Rada Audiowizualna (Conseil

	supérieur de l’audiovisuel, CSA)

	5.2.	Urząd Komunikacji (Office of Communications, OFCOM)



	Polityka Włoch na rzecz ochrony

	PLURALIZMU W MEDIACH

	1.	Podstawy prawne włoskiej polityki medialnej

	2.	Polityczne konsekwencje transformacji włoskich mediów audiowizualnych

	2.1.	Polityczne warunki usankcjonowania

	monopolu państwa w eterze

	2.2.	Gwarancje wolności mediów w Konstytucji Włoch

	2.3.	Próby częściowej demonopolizacji systemu medialnego Włoch

	2.4.	Organizacja działalności mediów oraz wykonywania zawodu dziennikarza we Włoszech

	2.5.	Demonopolizacja systemu audiowizualnego

	i jej polityczne skutki


	3.	Rola orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego (Corte

	Costituzionale) w kształtowaniu polityki medialnej Włoch

	4.	Utrwalenie duopolu we włoskim eterze mocą rządowego dekretu premiera Bettina Craxiego z 1984 roku

	5.	Pierwsze działania legislacyjne na rzecz ochrony pluralizmu medialnego we Włoszech

	5.1.	Rola gwaranta (II Garante) w tworzeniu podstaw polityki medialnej Włoch i określeniu jej głównych celów

	5.2.	Wpływ prawa Mammiego na kształt włoskiego sektora audiowizualnego i jego polityczne konsekwencje


	6.	Konflikt interesów a zapisy antykoncentracyjne (legge antitrust)

	7.	Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) jako gwarant ochrony medialnego pluralizmu

	8.	Polityczne okoliczności uchwalenia prawa Gasparriego

	9.	Polityka koncesyjna w dobie cyfryzacji jako instrument ochrony pluralizmu medialnego

	10.	Inicjatywa Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony pluralizmu mediów oraz wolności informacji we Włoszech i jej polityczne konsekwencje


	Zakończenie

	Bibliografia

	I. Akty prawne i dokumenty

	II.	Opracowania

	III.	Netografia


	Summary

	Indeks osobowy



