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A. Contextul politic, definirea problemei și verificarea subsidiarității  

Contextul politic  

Eliminarea barierelor din calea înființării și funcționării serviciilor mass-media este esențială pentru realizarea unei 

veritabile piețe interne a mass-mediei. Libertățile pieței interne sunt strâns legate de protecția libertății și 

pluralismului mass-mediei, care sunt piloni esențiali ai sistemelor democratice bazate pe statul de drept. În 

discursul din 2021 privind starea Uniunii, președinta von der Leyen a subliniat că societățile din domeniul 

massmediei nu pot fi tratate ca orice altă întreprindere și că independența lor trebuie protejată la nivelul UE.  

În Planul de acțiune pentru democrația europeană, Comisia a propus un set de măsuri pentru promovarea 

participării democratice, combaterea dezinformării și sprijinirea mass-mediei libere și independente. În acest 

context, Comisia a adoptat o Recomandare referitoare la garantarea protecției, a siguranței și a capacitării 

jurnaliștilor și pregătește o inițiativă de protejare a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor împotriva proceselor 

abuzive (SLAPP). Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) stabilește norme pentru 

independența autorităților de reglementare în domeniul mass-mediei, promovează transparența proprietății asupra 

mass-mediei și recunoaște că deciziile editoriale ar trebui să fie independente de orice influențe externe. În Planul 

de acțiune pentru mass-media, Comisia a stabilit o serie de acțiuni menite să consolideze sustenabilitatea financiară 

și transformarea digitală a sectorului mass-mediei.  

În acest context, obiectivul prezentei inițiative, inclus în Programul de lucru al Comisiei pentru 2022, va fi acela de 

a stabili un cadru comun pentru promovarea pieței interne în sectorul mass-mediei, protejând astfel libertatea și 

pluralismul mass-mediei pe piața respectivă. Aceasta va fi coerentă cu eforturile UE de promovare, protejare și 

consolidare a democrației noastre, care se află în centrul priorităților Comisiei stabilite în orientările politice ale 

președintei von der Leyen. 

Problema pe care urmărește să o abordeze inițiativa  

Piața internă a mass-mediei este afectată de (i) norme naționale diferite privind pluralismul mass-mediei, (ii) 

structuri insuficiente pentru cooperarea dintre autoritățile independente de reglementare din domeniul mass-mediei, 
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(iii) cazuri de interferențe publice și private în ceea ce privește deținerea, gestionarea sau funcționarea organelor de 

presă1 și (iv) lipsa garanțiilor privind pluralismul mass-mediei, inclusiv online. 

În special, actorii din domeniul mass-mediei se confruntă cu norme de fond și proceduri de control naționale 

diferite cu privire la operațiunile de pe piața mass-mediei, precum și cu alte restricții legate de intrarea și 

funcționarea pe piață. Un nivel insuficient de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și 

deficiențele la nivelul mecanismelor comparabile de măsurare a audienței pot împiedica societățile din domeniul 

mass-mediei să ia decizii comerciale în cunoștință de cauză. Convergența pe piața internă a mass-mediei este, de 

asemenea, împiedicată de interpretarea divergentă a conceptelor de reglementare relevante pentru pluralismul 

massmediei. În plus, piața nu se dezvoltă corespunzător din cauză că nu există suficiente mecanisme de cooperare 

structurată pentru autoritățile de reglementare din domeniul mass-mediei și că stimulentele pentru încurajarea 

autoreglementării mass-mediei sunt limitate și fragmentate. Mass-media europeană este, de asemenea, constrânsă 

de insuficiența stimulentelor pentru inovare și cooperare transfrontalieră, inclusiv prin instrumente de reglementare 

sau financiare.  

În același timp, cazurile de interferențe publice și private slăbesc independența mass-mediei. Resursele de stat pot fi 

utilizate pentru a exercita presiuni asupra mass-mediei, denaturând concurența pe piața internă. În plus, interferența 

în deciziile editoriale și de gestionare ale mass-mediei, care poate conduce, printre altele, la o acoperire mediatică 

părtinitoare, poate afecta deciziile de investiții sau de intrare pe piață. În cele din urmă, tehnicile de difuzare și de 

amplificare a impactului unui material publicitar utilizate în mediul online pot accentua problemele, în cele din 

urmă în detrimentul diversității ofertei mass-mediei.  

Problemele prezentate mai sus au un impact direct asupra funcționării pieței unice a UE pentru mass-media: acestea 

decurg din și conduc la fragmentarea legislativă și privează actorii de pe piața mass-media de securitate juridică și 

de siguranță pe piață.  

Temeiul pentru acțiunea UE (temeiul juridic și verificarea subsidiarității)  

Inițiativa se va baza pe competența de a adopta măsuri privind apropierea dispozițiilor stabilite prin actele cu putere 

de lege și actele administrative din statele membre, care au drept obiectiv instituirea și funcționarea pieței interne în 

temeiul articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Inițiativa se va baza pe DSMAV revizuită și va completa normele în materie de concurență2. Aceasta va fi 

complementară pachetului referitor la Actul legislativ privind serviciile digitale3 și va fi pe deplin aliniată la 

dispozițiile Protocolului privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre „Protocolul de la 

Amsterdam”). 

Necesitatea practică a unei acțiuni la nivelul UE 

Inițiativa se va concentra numai asupra domeniilor în care acțiunea UE pare necesară pentru buna funcționare a 

pieței interne a mass-mediei și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile și a unei funcționări 

independente a actorilor din domeniul mass-mediei din întreaga UE.  

Nici DSMAV revizuită, nici normele UE în materie de concurență nu pot aborda în mod eficace problemele 

prezentate mai sus, întrucât astfel de probleme depășesc domeniul lor de aplicare. Având în vedere natura 

problemelor, în special fragmentarea legislativă, numai o acțiune coordonată la nivelul UE poate elimina în mod 

eficient obstacolele cu care se confruntă actorii de pe piața europeană a mass-mediei, în special cei care își 

desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, și poate oferi mai multă securitate juridică.  

Deși statele membre vor continua să se bucure de flexibilitate pentru a-și adapta legislația națională privind 

massmedia la particularitățile lor, numai niște principii comune și o cooperare consolidată în domeniile identificate 

vor permite actorilor de pe piața mass-mediei să funcționeze fără sincope la nivel transfrontalier pe piața internă a 

                                                 
1 După cum s-a confirmat în Rapoartele privind statul de drept din 2020 și 2021 ale Comisiei, precum și în edițiile recente ale Instrumentului 

de monitorizare a pluralismului mass-mediei (MPM).  
2 Normele UE în materie de concurență, inclusiv cadrul antitrust (articolele 101 și 102 din TFUE și Regulamentul privind controlul 

concentrărilor economice între întreprinderi), normele privind ajutoarele de stat (articolul 107 din TFUE), precum și dispozițiile specifice 

privind serviciile de interes economic general (articolul 106 din TFUE), pot contribui la pluralismul mass-mediei prin stimularea concurenței 

pe piețele mass-media, dar nu au ca obiectiv pluralismul și nu constituie instrumentul adecvat pentru atingerea obiectivului inițiativei. 
3 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ 

privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE și Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/29
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_ro
https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
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UE. 

B. Obiectivele și opțiunile de politică  

Principalele obiective ale inițiativei vor fi:  

- să asigure că societățile din domeniul mass-mediei își pot desfășura activitatea pe piața internă sub rezerva unor 

standarde de reglementare coerente, inclusiv în ceea ce privește libertatea și pluralismul mass-mediei;  

 - să asigure că cetățenii UE au acces la o ofertă mediatică amplă și variată, atât offline, cât și online; 

- să garanteze independența editorială și gestionarea independentă a mass-mediei, care reprezintă o condiție 

prealabilă a libertății mass-mediei și a integrității pieței interne;  

- să promoveze o concurență nedenaturată între societățile din domeniul mass-mediei prin asigurarea unei alocări 

transparente și echitabile a resurselor de stat.  

În scenariul de bază, Comisia nu ar propune nicio modificare a cadrului legislativ actual și ar continua să 

monitorizeze evoluțiile naționale prin intermediul rapoartelor anuale privind statul de drept, care vor include, 

începând cu 2022, recomandări concrete adresate statelor membre. 

DSMAV ar continua să fie singurul instrument al legislației UE privind mass-media, cu un impact limitat asupra 

aspectelor identificate mai sus. Nu ar exista nicio posibilitate la nivelul UE de a interveni în tranzacțiile de pe piața 

mass-mediei pentru a asigura pluralismul mass-mediei prin aplicarea legislației UE în materie de concurență. 

Autoritățile de reglementare independente din domeniul mass-mediei care fac parte din Grupul autorităților 

europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) ar continua să joace un rol în 

asigurarea respectării normelor UE existente privind mass-media, dar fără canale de cooperare structurată. De 

asemenea, impactul ERGA în sensul îmbunătățirii convergenței pieței ar fi limitat.  

Celelalte opțiuni preliminare care trebuie explorate sunt următoarele: 

Opțiunea 1: Recomandare adresată statelor membre 

Recomandarea ar încuraja statele membre să pună în aplicare o serie de acțiuni legate, printre altele, de procedurile 

naționale de control al operațiunilor de pe piața mass-mediei, de restricțiile privind intrarea și funcționarea pe piață, 

de transparența proprietății asupra mass-mediei, de protecția independenței editoriale și a diversității mass-mediei, 

precum și de alocarea transparentă a resurselor de stat. 

Recomandarea ar putea avea în vedere un mecanism de monitorizare pentru Comisie, pentru a încuraja aplicarea 

acestuia de către statele membre. ERGA existent ar putea servi drept forum pentru schimbul de bune practici.  

Opțiunea 2: Instrument legislativ, susținut de o rețea consolidată a UE de autorități de reglementare independente 

în domeniul mass-mediei  

Legislația UE ar stabili principii comune pentru procedurile naționale de control al tranzacțiilor pe piața 

massmediei și alte restricții privind intrarea pe piață și funcționarea mass-mediei. Aceasta ar avea în vedere, de 

asemenea, măsuri de sporire a transparenței piețelor mass-media.  

Legislația UE ar stabili, de asemenea, principii pentru protecția independenței editoriale a mass-mediei și alocarea 

transparentă a resurselor de stat în sectorul mass-mediei. Aceasta ar urmări, de asemenea, să promoveze standarde 

de reglementare și de autoreglementare coerente, relevante pentru pluralismul mass-mediei, în mediul offline și 

online.  

Aceasta ar viza crearea unui cadru favorabil pentru ca societățile din domeniul mass-mediei să stimuleze inovarea 

și cooperarea transfrontalieră, cu scopul de a contribui la independența financiară a sectorului și la sustenabilitatea 

pe termen lung a acestuia. 

Instrumentul ar urma să fie susținut de un mecanism de monitorizare eficace și independent la nivelul UE și de un 
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cadru de cooperare structurată pentru autoritățile de reglementare din domeniul mass-mediei. Acesta s-ar putea 

baza pe rețeaua existentă a UE de autorități independente de reglementare în domeniul mass-mediei (ERGA), care 

ar putea fi eventual consolidată cu competențele și resursele necesare.  

Structura opțiunilor de mai sus va fi adaptată și îmbunătățită în continuare în cursul procesului de evaluare a 

impactului. 

C. Impacturi probabile  

1) Impacturi economice probabile 

Se preconizează că inițiativa va oferi societăților din domeniul mass-mediei o mai mare securitate juridică, un acces 

îmbunătățit pe piață și oportunități de creștere economică, acestea fiind deosebit de importante, având în vedere că 

sectorul mass-media din UE este alcătuit în mare parte din IMM-uri. De asemenea, s-ar oferi stimulente mai mari 

pentru ca societățile din domeniul mass-mediei să investească la nivel transfrontalier, având în vedere riscurile 

reduse de norme sau proceduri naționale obstructive, precum și cooperarea consolidată în materie de reglementare 

și convergența la nivelul UE. Inițiativa ar contribui, de asemenea, la îmbunătățirea condițiilor de concurență 

echitabile între toți actorii din domeniul mass-mediei.  

2) Impacturi sociale probabile 

Având în vedere că sectorul mass-mediei europene contribuie la crearea de locuri de muncă și la creșterea 

economică cu o cifră de afaceri de peste 3 % din PIB4, o piață internă puternică pentru mass-media poate oferi noi 

oportunități de ocupare a forței de muncă și poate facilita incluziunea socială. Inițiativa ar putea, de asemenea, să 

contribuie la dezvoltarea sectorului mass-mediei și, în același timp, să ajute la îndeplinirea rolului societal al 

massmediei de a informa cetățenii și de a le permite să își formeze opiniile. Inițiativa ar ajuta, de asemenea, 

autoritățile de reglementare relevante să fie mai eficace în protejarea rolului special al mass-mediei.  

3) Impacturi probabile asupra drepturilor fundamentale 

Dacă va fi adoptată, inițiativa ar contribui la protejarea libertății de exprimare, astfel cum se prevede la articolul 11 

din Carta drepturilor fundamentale a UE. Inițiativa ar sprijini, de asemenea, valorile fundamentale ale UE prevăzute 

la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, având în vedere rolul pe care actorii independenți din 

domeniul mass-mediei îl joacă în sistemele democratice bazate pe statul de drept. Aceasta ar putea avea un impact 

pozitiv asupra libertății de a desfășura o activitate comercială, în special prin limitarea riscurilor ca anumiți actori 

din domeniul mass-mediei să fie supuși unui tratament discriminatoriu.  

4) Impacturi probabile asupra simplificării și/sau asupra sarcinii administrative  

Toate opțiunile ar putea genera o sarcină administrativă suplimentară pentru autoritățile publice. Cu toate acestea, o 

astfel de sarcină ar fi contrabalansată de reducerea semnificativă a sarcinii asupra actorilor de pe piață ca urmare a 

simplificării procedurilor și a reducerii riscurilor de norme obstructive sau de comportament administrativ 

obstructiv. Din cauza costurilor de reglementare mai scăzute, sarcina asupra actorilor din domeniul mass-mediei ar 

scădea și, în același timp, acești actori ar beneficia de un nivel mai ridicat de securitate juridică.  

5) Impacturi probabile asupra mediului 

Nu sunt așteptate impacturi semnificative asupra mediului. Un impact negativ limitat ar putea rezulta din stocarea 

suplimentară necesară pentru o corespondență electronică sporită sau din acțiunile tehnice și organizatorice 

prevăzute la opțiunea 2.  

D. Instrumente pentru o mai bună legiferare  

Evaluarea impactului  

                                                 
4  După cum se menționează în Planul de acțiune pentru mass-media, disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0784
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Se va efectua o evaluare detaliată a impactului pentru a se aprofunda analiza problemei și a se evalua opțiunile de 

politică.  

Evaluarea impactului se va baza pe un exercițiu de colectare de probe care va acoperă diferite surse existente, cum 

ar fi studiile periodice (de exemplu, Instrumentul de monitorizare a pluralismului mass-mediei) și rapoarte ale 

Comisiei (rapoarte privind statul de drept), publicațiile organizațiilor internaționale, contribuțiile diferitelor părți 

interesate și analiza literaturii academice.  

În plus, Comisia a lansat studii ad-hoc specifice pentru obținerea de probe suplimentare. Studiile vor furniza dovezi 

cu privire la potențialele impacturi economice și sociale ale inițiativei, precum și cu privire la impacturile probabile 

ale acesteia asupra drepturilor fundamentale. 

Finalizarea evaluării impactului este planificată pentru T2 2022. 

Strategia de consultare  

Feedbackul primit ca răspuns la prezenta cerere de contribuții va furniza prime probe și opinii ale părților interesate 

cu privire la posibilele opțiuni de politică. 

Strategia de consultare include, de asemenea, o consultare publică online, care va fi lansată la începutul lunii 

ianuarie 2022. Toate părțile interesate incluse pe lista publicului-țintă vor fi invitate să participe la consultare. 

Chestionarul va fi disponibil în toate limbile UE, iar răspunsurile pot fi furnizate, de asemenea, în orice limbă 

oficială a UE.  

Comisia va desfășura, de asemenea, o serie de activități de consultare specifice, inclusiv ateliere cu experți (de 

exemplu, consultări cu experți din domeniul mass-mediei și cadre universitare sub egida Academiei ERGA), 

precum și discuții cu statele membre în forurile relevante, de exemplu în cadrul Comitetului de contact instituit în 

temeiul DSMAV.  

De ce desfășurăm această consultare? 

Prin intermediul acestei consultări, am dori să colectăm:  

1) opiniile părților interesate cu privire la problemele actuale și emergente legate de libertatea și pluralismul mass-

mediei, cu un accent special pe obstacolele/chestiunile care afectează funcționarea mass-mediei pe piața internă a 

UE; 

2) probe și date concrete care stau la baza problemelor identificate și  

3) opiniile părților interesate cu privire la abordarea politică, opțiunile și impacturile potențiale. 

Publicul-țintă 

Consultarea va urmări să colecteze opinii și informații de la cetățeni, de la autoritățile și organismele relevante ale 

statelor membre, de la mediul academic, de la actorii din domeniul mass-mediei (atât din sectorul privat, cât și din 

cel public) și de la organizațiile-umbrelă care reprezintă oricare dintre părțile interesate. 

 

 

 


