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Linii directoare privind utilizarea limbilor minoritare în media audiovizual

INTRODUCERE
Prin Deciziile din iulie 1992 de la Helsinki, Organiza ia pentru Securitate i Cooperare
în Europa (OSCE) a instituit func ia de Înalt Comisar pentru Minorit i Na ionale
(ICMN) ca „instrument de prevenire a conflictelor într-o etap cât mai timpurie”. Acest
mandat a fost creat în principal ca reac ie la situa ia din fosta Iugoslavie, deoarece
existau temeri c aceasta s-ar putea repeta în alte p r i ale Europei, în special în rile
aflate în perioada de tranzi ie c tre democra ie i ar putea astfel s submineze
perspectivele de pace i prosperitate avute în vedere în Carta de la Paris pentru o nou
Europ , adoptat de c tre efii de state i guverne în noiembrie 1990.
Primul Înalt Comisar, dl. Max van der Stoel, i-a preluat atribu iile la data de 1 ianuarie
1993. Beneficiind de o bogat experien personal în calitate de fost membru al
Parlamentului, Ministru de externe al Olandei, Reprezentant Permanent pe lâng
Na iunile Unite i militant pentru drepturile omului pentru o lung perioad , dl. van der
Stoel i-a îndreptat aten ia asupra numeroaselor conflicte dintre minorit i i autorit i în
Europa care, în opinia sa, aveau poten ial de escaladare. Urm torul comisar, începând
cu data de 1 iulie 2001, a fost un diplomat suedez, Ambasadorul Rolf Ekéus, care a fost
activ în cadrul Conferin ei pentru Securitate i Cooperare în Europa (CSCE) în
perioada de tranzi ie post-comunist , fiind foarte cunoscut pentru activitatea sa în
domeniul controlului armelor i dezarm rii, în special ca Pre edinte Executiv al
Comisiei Speciale a Na iunilor Unite în Irak (UNSCOM), în cadrul c reia s-a aflat la
conducerea inspectorilor de arme în perioada 1991 - 1997. Ac ionând în mod discret,
prin mijloace diplomatice, ICMN a abordat de-a lungul anilor probleme din peste
dou sprezece state, inclusiv Albania, Croa ia, Estonia, Grecia, Ungaria, Kazakhstan,
Kârgâstan, Letonia, fosta Republic Iugoslav a Macedoniei, Republica Moldova,
România, Serbia i Muntenegru, Slovacia i Ucraina. Ac iunile sale s-au concentrat în
primul rând asupra situa iilor în care erau implicate persoane apar inând grupurilor
na ionale/etnice care constituie din punct de vedere numeric majoritatea într-un anumit
stat i minoritatea într-un alt stat (deseori vecin) i care reprezint astfel un subiect de
interes pentru autorit ile guvernamentale din fiecare stat, putând fi o surs de tensiuni,
chiar conflicte, între state. Astfel de tensiuni au marcat într-adev r o parte semnificativ
din istoria Europei.
Atunci când abordeaz sursa tensiunilor dintre minorit ile na ionale, ICMN ac ioneaz
în calitate de actor independent, impar ial i cooperant. De i ICMN nu este un organism
de supraveghere, acesta utilizeaz standardele interna ionale convenite de c tre fiecare
stat drept cadru principal de analiz i fundament al recomand rilor sale specifice. În
acest sens este important s reamintim angajamentele asumate de c tre toate statele
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participante în cadrul OSCE, în special cele din Documentul de la Copenhaga al
Conferin ei asupra Dimensiunii Umane din 1990 care formuleaz , în Partea a IV-a,
standarde detaliate privind minorit ile na ionale. Toate statele OSCE trebuie s
respecte, de asemenea, obliga iile Na iunilor Unite legate de drepturile omului, inclusiv
drepturile minorit ilor, iar marea majoritate a statelor OSCE sunt, de asemenea,
obligate s respecte standardele Consiliului Europei.
Pe parcursul a peste zece ani de activitate intens , ICMN a identificat anumite aspecte i
teme recurente care au devenit obiectul aten iei sale în mai multe state în care este
implicat. Printre acestea se num r problema educa iei minorit ilor i cea a utiliz rii
limbilor minoritare, în special ca aspecte de mare importan pentru p strarea i
dezvoltarea identit ii persoanelor apar inând minorit ilor na ionale. O a treia tem
recurent care a ap rut în mai multe situa ii în care a fost implicat ICMN este cea a
formelor de participare efectiv a minorit ilor na ionale la guvernarea statelor. În
vederea unei aplic ri corespunz toare i coerente a drepturilor relevante ale
minorit ilor în zona OSCE, ICMN a solicitat Funda iei pentru rela ii interetnice – o
organiza ie neguvernamental (care nu mai exist în prezent) înfiin at în 1993 cu
scopul de a întreprinde activit i specializate pentru sus inerea ICMN – s întruneasc
trei grupuri de exper i independen i recunoscu i la nivel interna ional, care s
elaboreze trei seturi de recomand ri: Recomand rile de la Haga privind dreptul la
educa ie al minorit ilor na ionale (1996); Recomand rile de la Oslo cu privire la
drepturile lingvistice ale minorit ilor na ionale (1998); i Recomand rile de la
Lund privind participarea eficient a minorit ilor na ionale la via a public
(1999). Aceste recomand ri au servit ulterior ca referin pentru factorii decizionali i
creatorii de drept din mai multe state. Recomand rile sunt disponibile (în mai multe
limbi) gratuit la Oficiul ICMN
i pot fi accesate electronic la:
<http://www.osce.org/hcnm/publications.html?lsi=true&limit=10&grp=433www>.
Un alt aspect care a captat interesul ICMN este utilizarea limbii (limbilor) minoritare
ca vehicul de comunicare în media audiovizual . Un num r de state au luat m suri
pentru a limita aceast utilizare, cel mai frecvent prin adoptarea unei legisla ii care
prevede cote pentru timpul de emisie într-o anumit limb (de obicei limba
majorit ii, denumit în mod obi nuit limba „oficial ” sau limba „statului”) – o
practic ce a generat reac ii negative în rândul minorit ilor din mai multe ri, în
condi iile în care posibilit ile de transmisie sunt într-adev r restrânse.
În martie 2001, în cadrul Reuniunii suplimentare asupra dimensiunii umane a OSCE,
având ca tem libertatea de exprimare, un num r de state participante în cadrul OSCE
au manifestat un interes deosebit fa de aspectele legate de mass-media i minorit i.
În cadrul Consiliului Permanent întrunit în aceea i lun , la o dat ulterioar , unele
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delega ii au solicitat ca ICMN i Reprezentantul OSCE privind libertatea mass-media
s abordeze aceste aspecte în colaborare.
Încercând s r spund acestor preocup ri, ICMN a hot rât s parcurg dou proceduri
paralele i complementare, concentrându-se asupra utiliz rii limbii ca mijloc de
comunicare în media audiovizual . Primul a constat într-un studiu al practicilor statelor
din regiunea OSCE menit s clarifice datele esen iale (în principal din punct de vedere
al legisla iei, reglement rilor principale i jurispruden ei de baz ) în ceea ce prive te
reglementarea limbilor minoritare în media audiovizual . Studiul a fost efectuat la
cererea Înaltului Comisar prin „Programme in Comparative Media Law and Policy”
al Centrului de Studii Socio-Juridice, Colegiul Wolfson, Universitatea Oxford,
precum i la Institutul pentru Legea Informa iei, Universitatea Amsterdam. Studiul
ob inut poate fi accesat electronic la: www.ivir.nl/publications/mcgonagle/minoritylanguages.pdf. În cadrul celei de a doua proceduri separate, îns corelate în mare
m sur cu prima, ICMN (în cooperare strâns cu Oficiul Reprezentantului OSCE
pentru Libertate în mass-media), împreun cu organiza iile interna ionale direct
r spunz toare, s-au implicat într-un proces de analiz a con inutului specific al
dispozi iilor relevante ale instrumentelor interna ionale aplicabile ( i jurispruden ei
relevante). În luna martie 2002, ICMN a convocat o reuniune ini ial la nivel de
exper i, care a adunat laolalt reprezentan i ai organiza iilor interna ionale relevante,
persoane independente i actori neguvernamentali, cu competen e speciale în acest
domeniu. În iunie 2003 a avut loc o reuniune ulterioar la nivel de exper i, pentru a
se discuta un set de proiecte de linii directoare privind utilizarea limbii (limbilor)
minoritare în media audiovizual , pe baza unei lucr ri comandate în acest sens. Pe
baza acestei lucr ri, exper ii independen i au c zut de acord asupra liniilor directoare
înso itoare, în toamna anului 2003.
Exper ii independen i au fost:
Dna. Julia Apostle (din Canada), jurist, articolul 19, Regatul Unit; Dr. Elena
Chernyavska (din Ucraina), eful Proiectelor CEE, MADP, Institutul European
pentru Mass-Media, Germania; Dna. María Amor Martín Estébanez (din
Spania), cercet tor i consultant, Centrul pentru studii socio-juridice,
Universitatea Oxford, Regatul Unit; Profesor Karol Jakubowicz (din Polonia),
Expert, Consiliul Na ional al Audiovizualului din Polonia; Dl. Mark Lattimer
(din Regatul Unit), Director, Grupul Interna ional pentru Drepturile
Minorit ilor, Regatul Unit; Dl. Tarlach McGonagle (din Irlanda),
Cercet tor/Redactor, Institutul pentru Dreptul Informa iei (IViR), Universitatea
Amsterdam, Olanda; Prof, Tom Moring (din Finlanda), coala Suedez de
tiin e Sociale, Universitatea din Helsinki, Finlanda; Prof. Monroe Price (din
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Statele Unite), Facultatea de Drept Cardozo, New York, i Co-director,
„Programme in Comparative Media Law and Policy, Centrul pentru studii
socio-juridice, Universitatea Oxford, Regatul Unit.
O contribu ie important au avut în cadrul ambelor reuniuni i prin comunic ri
ulterioare: Secretariatul Consiliului Europei; Serviciul Juridic al Comisiei Europene;
Oficiul Comisarului pentru Dezvoltare Democratic al Consiliului Statelor Baltice; i
Oficiul Reprezentantului OSCE pentru libertatea mass-mediei.
inând seama de faptul c standardele existente privind drepturile minorit ilor fac
parte integrant din drepturile omului, consult rile între exper i au avut ca punct de
pornire premisa c statele respect toate obliga iile ce le revin în domeniul drepturilor
omului, inclusiv i în mod deosebit, dreptul la nediscriminare. O alt premis a fost
aceea c obiectivul suprem al drepturilor omului este dezvoltarea deplin i liber a
personalit ii umane individuale, în condi ii de egalitate. Prin urmare, s-a pornit de la
premisa c societatea civil trebuie s fie deschis i fluid i c ea trebuie, în
consecin , s integreze toate persoanele, inclusiv cele apar inând minorit ilor
na ionale. În plus, având în vedere faptul c obiectivul unei guvern ri bune i
democratice este de a servi nevoilor i intereselor întregii popula ii, s-a presupus c
toate guvern rile urm resc s asigure oportunit i maxime pentru to i cei afla i în
jurisdic ia lor, inclusiv persoanele apar inând minorit ilor na ionale, în sensul de a avea
acces la mijloacele de comunicare în mas i de a putea s transmit i s primeasc
informa ii, inclusiv în propria limb . Acest lucru are la baz , inter alia, principiile
pluralismului, toleran ei i deschiderii, precum i rolul special al mass-mediei
independente i pluraliste, care reprezint o condi ie esen ial pentru societ ile libere,
deschise i democratice.1
Scopul liniilor directoare care urmeaz , ca i acela al Recomand rilor de la Haga, Oslo
i Lund este de a încuraja i de a facilita adoptarea de c tre state a m surilor specifice de
reducere a tensiunilor legate de minorit ile na ionale i de a servi, astfel, scopului
suprem al ICMN de prevenire a conflictelor. În concordan cu experien a ICMN i cu
standardele interna ionale, acest scop este urm rit de o manier deschis i bazat pe
incluziune, prin care se încearc s se in seama deopotriv de cerin ele exprese i de
diversitatea existent i s se asigure, în acela i timp, o integrare a acestora în societatea
mai larg . Acest lucru spore te ansele de realizare a coeziunii sociale i contribuie la
aceasta.
1

A se vedea, de ex., Handyside v. United Kingdom, Hot rârea Cur ii Europene a Drepturilor Omului din 7 decembrie
1976, seria A. nr. 24, alin. 49. A se vedea, de asemenea, preambulul la Documentul din 1990 la Copenhaga al
Conferin ei asupra Dimensiunii Umane în care statele participante la OSCE i-au exprimat angajamentul fa de
idealurile de democra ie i pluralism.
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În încercarea de a clarifica con inutul drepturilor existente, liniile directoare î i
propun s pun la dispozi ia statelor îndrum ri practice privind elaborarea politicilor
i legilor care s respecte con inutul i spiritul standardelor convenite la nivel
interna ional, s pun în echilibru i s r spund nevoilor i intereselor tuturor
sectoarelor popula iei, inclusiv ale persoanelor care apar in minorit ilor lingvistice.
De i reflect standardele interna ionale în mod consecvent, liniile directoare in seama
i de situa ii reale din diferite state – inclusiv de percep iile privind vulnerabilitatea ( i
de dorin a de promovare generat de acestea) anumitor limbi. Pentru a furniza linii
directoare suplimentare în situa ii practice i pe baza exemplelor de bune practice
identificate în timpul studierii practicii statelor, se fac sugestii privind c ile prin care
statele pot s î i îndeplineasc obliga iile legate de minorit ile lingvistice.
De asemenea, se dore te ca liniile directoare s fie interpretate i aplicate în contextul
progreselor tehnologice din mass-media audio-vizual modern , care dispune de
posibilit i din ce în ce mai mari în domeniul comunica iilor, în vederea utiliz rii mai
multor limbi. De asemenea, în liniile directoare este reflectat rolul important al pie ei
libere în promovarea unei mass-media audiovizuale înfloritoare, variate i
independente, prin prezentarea unor op iuni legate de îndeplinirea obliga iilor privind
utilizarea limbilor minoritare prin intermediul posturilor de radio i televiziune publice
sau private.
Liniile directoare sunt împ r ite în patru sec iuni, care cuprind aptesprezece linii
directoare individuale legate de principii generale, politic , reglementare i promovarea
limbilor minoritare. Toate liniile directoare trebuie s fie interpretate în conformitate cu
principiile generale din Partea I. În Partea a II-a se stabile te nevoia statelor de a elabora
politici i legi în acest domeniu i se furnizeaz îndrum ri în aceast privin . În
continuare se definesc câ iva parametri în ceea ce prive te limitele de reglementare
permise. În ultima sec iune se propun mai multe alternative pentru promovarea limbilor
minoritare. Explica ii mai detaliate privind fiecare recomandare sau linie directoare sunt
incluse într-o Not explicativ înso itoare, în care se reg sesc trimiteri exprese la
standardele interna ionale relevante.
Autorii î i exprim speran a c aceste linii directoare vor fi folosite intens i distribuite
pe scar larg .
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LINII DIRECTOARE
PRIVIND UTILIZAREA LIMBILOR MINORITARE ÎN
MEDIA AUDIOVIZUAL
.

PRINCIPII GENERALE

1)

Libertatea de exprimare
Libertatea de exprimare a fiec rei persoane, inclusiv a persoanelor care apar in
minorit ilor na ionale, cuprinde libertatea de a primi, de a c uta i de a
r spândi informa ii i idei în limba i în mediul ales de aceste persoane, f r
imixtiune din afar i indiferent de frontiere.
Exercitarea acestei libert i poate fi supus doar limit rilor compatibile cu
dreptul interna ional.

2)

Diversitatea cultural

i lingvistic

Statele ar trebui s garanteze libertatea de alegere prin crearea unui mediu
favorabil dezvolt rii unei largi variet i de idei i informa ii, precum i
comunic rii acestora în diferite limbi.
3)

Ap rarea identit ii
Toate persoanele, inclusiv cele apar inând minorit ilor na ionale, au dreptul
de a- i p stra i dezvolta identitatea, inclusiv prin utilizarea limbii (limbilor)
proprii în i prin media audiovizual .

4)

Egalitate i nediscriminare
Toate persoanele, inclusiv cele apar inând minorit ilor na ionale, au dreptul de
a beneficia de libertatea de exprimare, precum i de libertatea de a- i p stra i
dezvolta identitatea în i prin mass-media audiovizual în condi ii de egalitate i
f r discriminare. Statele ar trebui s ia m suri speciale i concrete pentru a se
asigura, dac este cazul, c persoanele apar inând minorit ilor na ionale
beneficiaz în mod eficient de egalitate în ceea ce prive te utilizarea propriei
limbi în mass-media audiovizual .
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II.

POLITICA

5)

Statele ar trebui s elaboreze o politic de abordare a utiliz rii limbii (limbilor)
minoritare în mass-media audiovizual . Politica ar trebui s se bazeze pe
constatarea nevoilor persoanelor care apar in minorit ilor na ionale de a- i
p stra i dezvolta identitatea.
Persoanele care apar in minorit ilor na ionale ar trebui s beneficieze de o
participare eficient în procesul de elaborare i aplicare a acestei politici,
inclusiv în ceea ce prive te demersurile consultative i reprezentarea în
institu iile i organismele relevante.

6)

Organismele independente de reglementare ar trebui s fie r spunz toare
pentru realizarea i punerea în aplicare a politicii de stat. Aceste organisme ar
trebui s fie înfiin ate i s func ioneze în mod transparent.

7)

Politica de stat ar trebui s sprijine serviciile publice de radio i televiziune
care furnizeaz o gam larg
i echilibrat de programe informative,
educa ionale, culturale i de divertisment de înalt calitate, pentru a r spunde,
inter alia, nevoilor persoanelor care apar in minorit ilor na ionale. Statele ar
trebui s asigure i, dac este cazul, s stabileasc condi iile financiare, tehnice
i de alt natur pentru ca organismele publice de radio i televiziune s î i
îndeplineasc atribu iile în acest domeniu.

8)

Politica de stat ar trebui s faciliteze înfiin area i gestionarea de c tre persoane
apar inând minorit ilor na ionale a unor servicii media radiodifuzate în limba
proprie.

III. REGLEMENT RI
9)

Caracterul permisibil al reglement rilor
Statele pot s reglementeze mass-media audiovizual pentru a proteja i a
promova libertatea de exprimare, diversitatea cultural i lingvistic , pentru a
p stra i a dezvolta identitatea cultural i a respecta drepturile sau reputa ia
altor persoane. Astfel de reglement ri, inclusiv acordarea de licen e, trebuie s
fie prev zute de lege, pe baza unor criterii obiective i nediscriminatorii i nu
pot avea drept scop limitarea difuz rii în limbile minoritare.
8
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10) Promovarea limbilor
În cadrul reglement rilor privind utilizarea limbilor în mass-media
audiovizual , statele pot s promoveze utilizarea anumitor limbi. M surile de
promovare a uneia sau mai multor limbi nu ar trebui s limiteze utilizarea altor
limbi. Statele nu trebuie s interzic utilizarea niciunei limbi în mass-media
audiovizual . M surile de promovare a oric rei limbi în mass-media
audiovizual nu ar trebui s afecteze m sura în care persoanele apar inând
minorit ilor na ionale beneficiaz de drepturi.
11)

Propor ionalitatea reglement rilor
Orice reglementare, indiferent dac este obligatorie sau facultativ , trebuie s
urm reasc un scop legitim i s fie propor ional cu scopul respectiv. Atunci
când se evalueaz propor ionalitatea oric rei reglement ri, ar trebui s se aib
în vedere factori specifici privind natura organismelor media i mediul social
mai amplu. Ace ti factori includ:
•

Natura i obiectivele m surii, inclusiv poten ialul de a contribui la
calitatea i echilibrul programelor, urm rind protec ia i promovarea
libert ii de exprimare, diversitatea cultural i lingvistic , precum i
prezervarea i dezvoltarea identit ii culturale.

•

Contextul politic, social i religios existent, inclusiv diversitatea
cultural i lingvistic , structurile de guvernare, precum i caracteristicile
regionale.

•

Num rul, varietatea, aria geografic , caracterul, func ia i limbile
folosite de c tre serviciile de radiodifuziune disponibile– indiferent
dac sunt publice, private sau str ine – la toate nivelurile (na ional,
regional i local). Costurile financiare suportate de beneficiarii diferitelor
servicii, posibilit ile tehnice de recep ie, precum i cantitatea i calitatea
radiodifuz rii, atât din punct de vedere al program rii sloturilor, cât i al
tipului de programare, reprezint tot atâtea aspecte care trebuie avute în
vedere.

•

Drepturile, nevoile, dorin ele exprimate i natura publicului
relevant, inclusiv dimensiunea numeric i concentrarea geografic , la
fiecare nivel (na ional, regional i local).

9
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12)

Restric ii de traducere
Difuzarea de programe în limbile minoritare nu ar trebui s fie supus unor
cerin e necorespunz toare sau dispropor ionate legate de traducere, dublaj,
post-sincronizare sau subtitrare.

13)

Difuzarea transfrontalier
Recep ia liber a programelor transfrontaliere, în mod direct sau prin
retransmitere sau redifuzare, nu se interzice din motive legate de limb .
Disponibilitatea unor programe str ine difuzate într-o limb minoritar nu
exclude obliga ia statului de a facilita difuzarea unor produc ii create pe plan
intern în limba respectiv i nu justific reducerea timpului de emisie în limba
respectiv .

IV. PROMOVAREA LIMBILOR MINORITARE
14)

Sprijinul statului
Statul ar trebui s sus in difuzarea de programe în limbile minoritare. Acest
lucru poate fi realizat, inter alia, prin asigurarea accesului la serviciile de
radiodifuziune, prin subven ii i construirea capacit ii pentru difuzarea de
programe în limbile minoritare.

15)

Accesul la serviciile de radiodifuziune
Statele ar trebui s asigure un acces semnificativ la serviciile în limbile
minoritare, inter alia prin alocarea frecven elor, înfiin area i sus inerea unor
organisme de radiodifuziune i programarea emisiunilor. În aceast privin , ar
trebui s se in seama de dimensiunea numeric , concentrarea geografic i
localizarea persoanelor apar inând minorit ilor na ionale, precum i de nevoile
i interesele acestora.
Disponibilitatea serviciilor de radiodifuziune în limbile minoritare la nivel
regional sau local nu justific excluderea programelor în limbile minoritare la
nivelul întregii ri, inclusiv pentru minorit ile dispersate.

10
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A. FRECVEN E

•

Atunci când se acord licen ele, statele ar trebui s aib în vedere
asigurarea de frecven e pentru difuzarea programelor în limbile
minoritare, în totalitate sau par ial.

•

Statele ar trebui s aib în vedere asigurarea unor „canale deschise” –
respectiv instala ii de transmisie a programelor care folosesc aceea i
frecven , utilizat în comun de c tre mai multe grupuri lingvistice în
interiorul zonei serviciului – acolo unde exist limit ri tehnice în ceea ce
prive te num rul frecven elor disponibile i/sau grupuri care nu dispun
de suficiente resurse pentru a- i sus ine propriile servicii.

B. ORGANISME DE RADIODIFUZIUNE

•

Statele ar trebui s prevad cerin e corespunz toare pentru organismele
de radiodifuziune de stat sau publice în ceea ce prive te asigurarea de
programe în limbile minoritare.

•

Statele ar trebui s aib în vedere, de asemenea, crearea unor condi ii
favorabile (financiare sau de alt natur ) pentru a încuraja organismele
private de radiodifuziune s emit în limbile minoritare. Acest lucru
poate fi realizat prin alocarea de licen e i prin invita ii de participare la
licita ie sau ca r spuns la o ofert din partea unui solicitant. De
asemenea, statele pot opta pentru exonerarea organismelor de
radiodifuziune care emit în limbi minoritare de la obliga ia de a respecta
legisla ia privind concuren a sau pentru crearea de regimuri speciale de
scutire de la anumite costuri administrative.

•

În cazul în care nu exist organisme private care s emit într-o limb
minoritar , statele ar trebui s sprijine în mod activ înfiin area de astfel
de organisme, dup caz.

C. PROGRAMARE

Statele ar trebui s se asigure c timpul alocat pentru programele în limbi
minoritare i graficul acestora reflect dimensiunea numeric i concentr rile
de minorit i na ionale i corespund nevoilor i intereselor acestora. Trebuie s
se in seama, de asemenea, de volumul minim de timp i de graficul necesar
pentru ca minorit ile mici s beneficieze de un acces semnificativ la massmedia audiovizual în limba proprie. Aceste scopuri ar putea fi realizate prin
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acordarea de licen e, inclusiv prin stabilirea anumitor durate i intervale de
emisie în limbile minoritare.
16)

Finan area public
Statele ar trebui s aib în vedere furnizarea de sprijin financiar pentru
programe radiodifuzate în limbile minoritare. Acest lucru poate fi realizat prin
subven ii directe, regimuri favorabile de finan are/impozitare i derog ri de la
anumite taxe ce trebuie pl tite la acordarea sau modificarea unei licen e. Pentru
a asigura egalitatea efectiv , organismele de radiodifuziune care emit în limbi
minoritare din comunit ile mai mici din punct de vedere numeric ar putea s
necesite fonduri sau facilit i dispropor ionate fa
de dimensiunea
comunit ilor, ca procent din resursele disponibile.
Statele ar trebui s încurajeze i s faciliteze, inclusiv prin furnizarea de
asisten financiar , crearea i difuzarea de produc ii audio i audiovizuale în
limbile minoritare.

17)

Înt rirea capacit ii
Statele ar trebui s contribuie la înt rirea capacit ii de emisie în limbile
minoritare. Acest lucru poate fi realizat prin acordarea de sprijin tehnic în
vederea distribuirii produc iilor în limbile minoritare atât la nivel na ional, cât
i în str in tate i în vederea facilit rii difuz rii transfrontaliere în limbile
minoritare. În plus, statele ar trebui s aib în vedere sus inerea instruirii i
form rii de personal pentru programe radiodifuzate în limbile minoritare.
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NOT EXPLICATIV LA
LINIILE DIRECTOARE PRIVIND UTILIZAREA
LIMBILOR MINORITARE ÎN MEDIA AUDIOVIZUAL
Prezenta not explicativ cuprinde o prezentare succint a principalelor standarde
interna ionale care stau la baza liniilor directoare.

I.

PRINCIPII GENERALE

1)

Dreptul la libera exprimare reprezint piatra de temelie a ap r rii drepturilor
interna ionale ale omului. El se refer la dreptul oric rei persoane de a primi i
transmite informa ii i idei, f r imixtiunea autorit ilor publice i indiferent de
frontiere. Acesta este consacrat în articolul 19 din Declara ia universal a
drepturilor omului din 1948 (DUDO), în articolul 19 din Conven ia
Interna ional cu privire la drepturile civile i politice din 1966 (CIDCP), i în
articolul 10 din Conven ia European pentru Ap rarea Drepturilor Omului i a
Libert ilor Fundamentale din 1950 (CADO). De exemplu, articolul 19 din
CIDCP prevede, la alineatele 2 i 3, urm toarele:
2. Orice persoan are dreptul la libertatea de exprimare; acest
drept cuprinde libertatea de a c uta, de a primi i de a
r spândi informa ii i idei de orice fel, indiferent de frontiere,
sub form oral , scris sau tip rit , prin mijloace artistice sau
prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
3. Exercitarea libert ilor prev zute la paragraful 2 al
prezentului articol comport obliga ii i r spunderi speciale.
În consecin , ea poate fi supus anumitor limit ri care
trebuie îns stabilite în mod expres prin lege i care sunt
necesare:
(a) pentru respectarea drepturilor sau reputa iei altora;
(b) pentru ap rarea securit ii na ionale, ordinii publice
(ordre public), s n t ii sau moralit ii publice.
Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU, instituit pentru a supraveghea
punerea în aplicare a CIDCP, a precizat în Comentariul general 10 (1983) c
dreptul la libertatea de exprimare enun at la articolul 19 nu cuprinde numai
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libertatea de a c uta i de a primi informa ii i idei de orice tip, ci i prin orice
mijloace. În ceea ce prive te CADO, Curtea European a Drepturilor Omului a
re inut, în cauzele Oberschlick v. Austria (hot rârea din 22 mai 1991, seria A, nr.
204, alineatul 57) i Autronic AG v. Switzerland (hot rârea din 22 mai 1990,
seria A, nr. 178, alineatul 47) c articolul 10 protejeaz nu doar con inutul
ideilor i informa iilor exprimate, ci i forma în care sunt transmise. În cadrul
CSCE/OSCE, Documentul din 1990 al Reuniunii de la Copenhaga al
Conferin ei asupra Dimensiunii Umane (Documentul de la Copenhaga alineatul
9.1) i Documentul din 1991 al Simpozionului de la Cracovia privind
patrimoniul cultural al statelor participante la CSCE (Documentul de la
Cracovia, alineatul 6.1) reitereaz dreptul la libertatea de exprimare. Conform
Documentului de la Copenhaga, persoanele apar inând minorit ilor na ionale au
dreptul de a- i folosi limba matern în mediul privat i în mediul public
(alineatul 32.1), precum i dreptul de a r spândi, de a avea acces la i de a face
schimb de astfel de informa ii în limba matern (alineatul 32.5).
În Cauza Handyside v. United Kingdom (hot rârea din 7 decembrie 1976, seria
A, nr. 24, alineatul 49), Curtea European a Drepturilor Omului a dat urm toarea
interpretare articolului 10 din CADO: „Libertatea de exprimare constituie una
dintre fundamentele esen iale ale unei societ i [democratice], una dintre
condi iile de baz pentru progresul i pentru dezvoltarea fiec rei persoane. Sub
rezerva alineatului (2) de la articolul 10 (articolul 10-2), se aplic nu doar
«informa iilor» sau «ideilor» care sunt primite în mod favorabil sau care sunt
considerate inofensive sau lipsite de importan , ci i celor care ofenseaz ,
ocheaz sau perturb statul sau orice sector al popula iei. Acestea sunt cerin ele
referitoare la pluralism, toleran i deschidere, f r de care nu exist «societate
democratic ». Aceasta înseamn , printre altele, c fiecare «formalitate»,
«condi ie», «restric ie» sau «penalizare» impus în acest domeniu trebuie s fie
propor ional cu scopul legitim urm rit”.
2)

În conformitate cu articolul 15 alineatul (a) din Conven ia Interna ional cu
privire la drepturile economice, sociale i culturale (ICESCR), statele p r i
recunosc dreptul oric rei persoane de a participa la via a cultural . Articolul 27
din CIDCP protejeaz dreptul persoanelor apar inând, inter alia, minorit ilor
lingvistice, de a beneficia de o cultur proprie sau de a folosi limba proprie în
comunitate, împreun cu al i membri ai grupului. Protejarea i promovarea
pluralismului în mass-media audiovizual , reflectarea diversit ii culturale i
lingvistice reprezint o component necesar a libert ii de exprimare.
Conform articolului 2 din Declara ia Universal UNESCO privind diversitatea
cultural , din 2001, politicile care asigur pluralismul cultural permit
14
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exprimarea diversit ii culturale. La articolul 6, Declara ia prevede c
diversitatea cultural este garantat , inter alia, de libertatea de exprimare, de
pluralismul mass-media i de multilingvism. În Cauza Informationsverein
Lentia i al ii v. Austria (hot rârea din 24 noiembrie 1993, seria A, nr. 276),
Curtea European a Drepturilor Omului a subliniat importan a pluralismului
pentru libertatea de exprimare. În aceast cauz , Curtea a specificat (la
alineatul 38) c dreptul publicului de a primi informa ii i idei de interes
general „nu poate fi respectat cu succes decât dac se bazeaz pe principiul
pluralismului, al c rui ultim garant este statul. Aceast observa ie este valabil
în special în ceea ce prive te mijloacele de radiodifuziune, ale c ror programe
sunt deseori transmise pe scar foarte larg .” În acela i spirit, articolul 9
alineatul (4) din Conven ia cadru a Consiliului Europei pentru protec ia
minorit ilor na ionale (Conven ia cadru) din 1994 impune statelor p r i s
„adopte m suri adecvate pentru facilitarea accesului persoanelor apar inând
minorit ilor na ionale la mijloacele de informare, pentru promovarea toleran ei
i pentru a permite pluralismul cultural”.
În plus, articolul 10bis din Conven ia european privind televiziunea
transfrontalier din 1989 (modificat în 2002) (CETT) impune statelor p r i s
depun toate eforturile pentru a evita s pun în pericol pluralismul
mijloacelor de informare. Declara ia privind libertatea de exprimare i
informare, adoptat de c tre Comitetul Mini trilor al Consiliului Europei în
1982 prevede, la articolul II alineatul (d) obiectivul de „a asigura existen a unei
largi variet i de organisme media independente i autonome care s permit
reflectarea diversit ii de idei i opinii”. Statele participante la OSCE au
exprimat, la alineatul 6.2 din Documentul de la Cracovia, convingerea c
diversitatea organismelor de radiodifuziune din sectorul privat „contribuie la
asigurarea pluralismului i libert ii de exprimare artistice i culturale”.
3)

Datoria statului de a ap ra identitatea lingvistic ( i de alt natur ) a
persoanelor apar inând minorit ilor na ionale este consacrat în mai multe
documente interna ionale i în jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor
Omului. Articolul 1 din Declara ia privind drepturile persoanelor care fac parte
din minorit i na ionale sau etnice, lingvistice i religioase a Organiza iei
Na iunilor Unite din 1992 (Declara ia ONU privind Minorit ile) este deosebit
de relevant:
1. Statele vor proteja existen a i identitatea na ional sau etnic ,
cultural , religioas sau lingvistic a minorit ilor în untrul
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teritoriilor lor i vor încuraja crearea de condi ii pentru
promovarea acestei identit i.
2. Statele vor adopta m surile legislative corespunz toare i
orice alte m suri necesare pentru realizarea acestor obiective.
În plus, articolul 4 alineatul (2) stipuleaz c „Statele vor lua m suri pentru a
crea condi ii favorabile ca persoanele apar inând minorit ilor s î i poat
exprima tr s turile caracteristice i s î i dezvolte cultura, limba, religia,
tradi iile i obiceiurile, excep ie f când acele practici specifice care contravin
legii na ionale sau sunt contrare standardelor interna ionale”. Articolul 17
alineatul (a) din Conven ia ONU privind drepturile copilului din 1989 impune
statelor p r i s „încurajeze mass-media s difuzeze informa ii i materiale”
conform elurilor educa ionale ale conven iei, inclusiv cultivarea respectului
pentru propria identitate i limb a copilului, dup cum se prevede la articolul
29. Conven ia-cadru repet aceste prevederi. În preambulul s u, Conven iacadru prevede c o societate pluralist i pe deplin democratic nu ar trebui
doar s respecte identitatea lingvistic a fiec rei persoane apar inând unei
minorit i na ionale, ci i s „creeze, de asemenea, condi iile corespunz toare
care s permit acestor persoane s î i exprime, p streze i dezvolte aceast
identitate.” Articolul 5 alineatul (1) din acela i instrument juridic impune în
mod explicit statelor p r i obliga ia de a promova condi iile necesare pentru ca
persoanele apar inând minorit ilor na ionale „s î i poat prezerva elementele
esen iale ale propriei identit i,” inclusiv propria limb . Statele participante la
OSCE se angajeaz s protejeze, inter alia, identit ile lingvistice ale
persoanelor apar inând minorit ilor na ionale, în conformitate cu Documentul
final din 1989 al Reuniunii subsecvente de la Viena din 1986-1989 a
Conferin ei pentru securitate i cooperare în Europa (Documentul de la Viena,
principii, alineatul 19), cu Documentul de la Copenhaga (alineatele 32 i 33), i
cu Raportul din 1991 al Reuniunii Exper ilor CSCE privind minorit ile
na ionale de la Geneva (Documentul de la Geneva, capitolele I, III, IV i VII).
4)

Interzicerea discrimin rii din motive, inter alia, de limb reprezint un
principiu esen ial al dreptului interna ional privind drepturile omului.
Instrumentele interna ionale care interzic în mod expres discriminarea pe baza
limbii sunt: DUDO (articolul 2); CIDCP (articolul 2 alineatul (1) i articolul
26); ICESCR (articolul 2 alineatul (2)); Declara ia ONU asupra persoanelor
apar inând minorit ilor (articolul 2 alineatul (1)); CADO (articolul 14 i
articolul 1 din Protocolul 12); i Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene din 2000 (articolul 21). În cadrul documentelor OSCE, angajamente
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similare se reg sesc în Actul Final de la Helsinki din 1975 (Principiul VII) i în
Documentul de la Viena (Principii, alineatul 13.7), în timp ce Documentul de la
Copenhaga interzice „orice discriminare” (alineatul 5.9).
Principiul nediscrimin rii include datoria de a trata în mod diferit persoane ale
c ror situa ii sunt diferite, astfel încât s se poat realiza o egalitate efectiv .
Alineatul 19 (din cadrul Principiilor) din Documentul de la Viena, de exemplu,
impune statelor participante la OSCE s asigure „egalitatea deplin ” a
persoanelor apar inând minorit ilor na ionale. Pentru ca diferen a de tratament
s fie nediscriminatorie, aceasta trebuie s se bazeze pe criterii rezonabile i
obiective, s aib un scop legitim i s prezinte o rela ie rezonabil de
propor ionalitate între tratamentul diferen ial i scopul urm rit. Acest principiu
este analizat de c tre Comitetul ONU pentru drepturile omului în Comentariul
general 18 privind nediscriminarea (1989) i de c tre Curtea European a
Drepturilor Omului în leg tur cu drepturile lingvistice, în hot rârea sa
novatoare din Cauza referitoare la regimul lingvistic în Belgia (hot rârea din
23 iulie 1968, seria A, nr. 6).
Principiul nediscrimin rii include posibilitatea utiliz rii m surilor speciale i
concrete ce au drept scop accelerarea i realizarea de facto a egalit ii pentru
persoanele care apar in minorit ilor na ionale. Acest concept apare în mod
explicit la articolul 1 alineatul (4) i la articolul 2 alineatul (2) din Conven ia
interna ional privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial i la
articolele 3 i 4 din Conven ia privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor, din 1979. La alineatul 31 din Documentul de
la Copenhaga, statele participante la OSCE s-au angajat s adopte „în cazul în
care este necesar, m suri speciale pentru a asigura egalitatea deplin între
persoanele care apar in minorit ilor na ionale i al i cet eni, în exercitarea
drepturilor i libert ilor fundamentale”. Articolul 4 alineatul (1) din Declara ia
ONU privind persoanele care apar in minorit ilor prevede, de asemenea, c
statele „vor lua m suri, acolo unde este cazul, pentru a asigura c persoanele
care apar in minorit ilor î i pot exercita pe deplin i în mod eficient toate
drepturile omului i libert ile fundamentale ce le revin, f r nicio discriminare
i în condi ii de egalitate total în fa a legii”. Articolul 4 alineatul (2) din
Conven ia cadru impune statelor p r i, de asemenea, s adopte m suri adecvate
pentru a promova egalitatea deplin i efectiv între persoanele care apar in
unei minorit i na ionale, în a a fel încât s se in seama de condi iile
specifice. Articolul 7 alineatul (2) din Carta european a limbilor regionale sau
a limbilor minoritare din 1992 (Cartea european a limbilor) prevede în mod
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explicit c m surile menite s promoveze egalitatea limbilor minoritare nu ar
trebui s fie considerate discriminatorii.

II.

POLITICA

5)

Statele participante la OSCE s-au angajat s protejeze i s creeze condi ii
pentru promovarea, pe teritoriul lor, a aspectelor lingvistice i de alt natur
privind identitatea persoanelor care apar in minorit ilor na ionale
(Documentul de la Copenhaga, alineatul 33). Conven ia cadru prevede în
principal aceea i obliga ie la articolul 5 alineatul (1). Articolul 9 alineatul (4)
din Conven ia cadru impune, de asemenea, statelor p r i s adopte „m suri
adecvate pentru facilitarea accesului persoanelor apar inând minorit ilor
na ionale la mijloacele de informare, pentru promovarea toleran ei i pentru a
permite pluralismul cultural”. Articolul 7 alineatul (1) din Carta european a
limbilor impune statelor p r i „s î i bazeze politica, legisla ia i practica”,
inter alia, pe „necesitatea unei ac iuni hot râte pentru promovarea limbilor
regionale i minoritare în vederea salvgard rii lor,” i pe „facilitarea i/sau
încurajarea folosirii limbilor regionale sau minoritare, oral sau în scris […] în
via a public i în via a privat ”. La articolul 7 alineatul (3), p r ile se
angajeaz s încurajeze mass media s promoveze „în elegerea reciproc între
toate grupurile lingvistice ale rii”. La articolul 17 alineatul (d), Conven ia
privind drepturile copilului prevede c „statele p r i vor încuraja mijloacele de
informare în mas s in seama, în mod deosebit, de nevoile lingvistice ale
copiilor autohtoni i ale celor care apar in unui grup minoritar”.
Statele participante la OSCE s-au angajat s creeze condi ii pentru ca
persoanele care apar in minorit ilor na ionale s aib oportunit i egale de a se
implica în mod eficient în via a public , în activit ile economice i în procesul
de construire a societ ilor lor (Capitolul IV din Documentul de la Geneva).
Articolul 15 din Conven ia cadru prevede c „P r ile vor crea condi iile
necesare pentru participarea efectiv a persoanelor apar inând minorit ilor
na ionale la via a cultural , social i economic i la treburile publice, în special
acelea care le privesc în mod direct”. La alineatul 33 din Documentul de la
Copenhaga, statele participante la OSCE s-au angajat, inter alia, ca atunci când
adopt m surile, s protejeze identitatea lingvistic a minorit ilor na ionale i
s asigure „consult ri corespunz toare, inclusiv întâlniri cu organiza ii sau
asocia ii ale acestor minorit i, conform procedurilor decizionale ale fiec rui
stat”. La Capitolul III din Documentul de la Geneva, statele participante la
OSCE au apreciat c participarea democratic adecvat a persoanelor care
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apar in minorit ilor na ionale sau a reprezentan ilor acestora în cadrul
procesului decizional sau consultativ constituie un element important al
particip rii efective la via a public . Articolul 11 alineatul (3) din Carta
European a Limbilor impune P r ilor s se asigure c interesele vorbitorilor de
limbi minoritare sunt reprezentate sau luate în considerare în mod specific în
cadrul organismelor de reglementare a mass-mediei audiovizuale.
6)

Necesitatea existen ei unor organisme de reglementare independente rezult
din principiile democra iei i ale bunei guvern ri i din cele mai bune practici
interna ionale. Recomandarea nr. R (99) 1 a Comitetului Mini trilor al
Consiliului Europei c tre statele membre în leg tur cu m surile de promovare
a pluralismului în mass-media prevede c „organismele na ionale competente
pentru acordarea de licen e c tre organismele private de radiodifuziune ar
trebui s acorde aten ie pluralismului în îndeplinirea misiunii ce le revine”
(punctul I din Anex , Reglementarea propriet ii: radiodifuziunea i presa).
Mai exact, Recomand rile de la Oslo din 1998 privind drepturile lingvistice ale
minorit ilor na ionale prev d, la Recomandarea 10, c organismele publice de
media „care controleaz con inutul i orientarea programelor trebuie s fie
independente i s includ persoane apar inând minorit ilor na ionale care s
î i îndeplineasc misiunea în mod independent”.

7)

La Recomandarea nr. R (96) 10 a Comitetului Mini trilor al Consiliului
Europei c tre statele membre privind garantarea independen ei organismelor
publice de radiodifuziune, rolul organismelor publice de radiodifuziune este
eviden iat „ca factor esen ial al unei comunic ri pluraliste, accesibile oric rei
persoane la nivel na ional i regional, prin furnizarea unor programe de baz ,
cu caracter general, care s includ informa ii, programe educa ionale, culturale
i de divertisment”. Rolul organismelor publice de radiodifuziune în asigurarea
unor programe echilibrate i de calitate a fost recunoscut de c tre Curtea
European a Drepturilor Omului, de exemplu în Cauza Lentia (alineatul 33).
La articolul 11 alineatul (1), Carta european a limbilor cere în mod explicit
organismelor europene care îndeplinesc „o misiune public ” s se adreseze
nevoilor utilizatorilor de limbi minoritare. Recomandarea Rec (2003) 9 a
Comitetului Mini trilor al Consiliului Europei c tre statele membre privind
m surile de promovare a contribu iei democratice i sociale a radiodifuziunii
digitale subliniaz faptul c rolul organismelor de radiodifuziune publice într-o
societate democratic este de a sus ine „valorile care stau la baza structurilor
politice, juridice i sociale i în special respectul pentru drepturile omului,
cultur i pluralism politic”.
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Conform Comitetului Mini trilor al Consiliului Europei, „de i serviciile
publice de radiodifuziune s-au angajat în mod deosebit s promoveze o cultur
a toleran ei i în elegerii, mass-media audiovizual reprezint , în ansamblu, o
for considerabil , capabil s creeze o atmosfer în care intoleran a s poat
fi respins ” (Anexa la Recomandarea nr. R (97) 21 c tre statele membre
privind mass-media i promovarea unei culturi a toleran ei, punctul 5). În
Recomandarea nr. R (99) 14 c tre statele membre, referitoare la serviciul
comunitar universal privind noile servicii de comunicare i informare,
Comitetul Mini trilor indic efectele sinergetice ale cooper rii între autorit ile
publice i sectorul privat în beneficiul utilizatorilor de servicii noi de
comunicare i informare.
8)

Posibilitatea ca persoanele care apar in minorit ilor s creeze i s între in
mijloace de radiodifuziune în limba proprie este garantat de articolul 9
alineatul (3) din Conven ia cadru. Articolul 11 din Carta european a limbilor
specific op iunile pe care statele le pot avea în vedere pentru a realiza aceste
posibilit i pentru minorit ile lingvistice.

III. REGLEMENT RI
9)

Reglementarea mass-mediei audiovizuale trebuie s fie în conformitate cu
principiile generale enumerate în liniile directoare, incluzând libertatea de
exprimare, ap rarea diversit ii culturale i lingvistice prin emisiuni în limbile
minorit ilor, precum i ap rarea identit ii lingvistice, f r discriminare.
Reglement rile care afecteaz dreptul la libertatea de exprimare sunt supuse
cerin elor de la articolul 19 alineatul (3) din CIDCP i de la articolul 10
alineatul (2) din CADO, acesta din urm stipulând par ial c nu se impun
restric ii asupra exercit rii acestor libert i, altele decât cele „prev zute de lege
i necesare într-o societate democratic , în interesul securit ii na ionale, al
integrit ii teritoriale sau al siguran ei publice, pentru ap rarea ordinii i
prevenirea infrac ionalit ii, pentru protec ia s n t ii sau a moralit ii, pentru
protec ia reputa iei sau a drepturilor altor persoane, pentru a împiedica
divulgarea de informa ii confiden iale sau pentru a garanta autoritatea i
impar ialitatea puterii judec tore ti”.
În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din CADO, acordarea licen elor
reprezint o cale posibil în vederea reglement rii mass-media. Articolul 9
alineatul (2) din Conven ia-cadru prevede c , în ceea ce prive te libertatea de
exprimare i accesul minorit ilor na ionale la mass-media, statele p r i pot
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impune „un regim de autorizare, f r discriminare i pe baza unor criterii
obiective, pentru societ ile de radio sonor, televiziune i cinema.” În cadrul
OSCE, atât în Documentul de la Cracovia (alineatul 6.1), cât i în raportul
Documentului de la Geneva (Capitolul VII), statele participante se angajeaz s
reglementeze mass-media audio-vizual doar în baza prevederilor impuse de
lege i conform standardelor interna ionale.
10)

Statele participante la OSCE recunosc dreptul persoanelor apar inând
minorit ilor na ionale de a „r spândi, a avea acces la i a face schimb de
informa ii în limba lor matern ” (Documentul de la Viena, Cooperarea în
domeniul umanitar i în alte domenii, Contacte umane, alineatul 45;
Documentul de la Copenhaga, alineatul 32.5). Acest drept nu ar trebui s fie
afectat prin acordarea de licen e sau alte tipuri de reglement ri. În hot rârea
sa privind admisibilitatea, în Cauza Verein Alternatives Lokalradio Bern v.
Switzerland (16 octombrie 1986, Apendicele nr. 10746/84), care citeaz
hot rârea Handyside, Comisia European a Drepturilor Omului a precizat c un
sistem de autorizare trebuie s respecte cerin ele pluralismului, toleran ei i
deschiderii. Comisia a explicat c în acestea se refer i la limba de difuzare:
[…] Refuzul de a acorda o licen de emisie poate s
genereze o problem în temeiul articolului 10 coroborat cu
articolul 14 din Conven ia [European ], în anumite împrejur ri. O
astfel de problem ar putea s apar , de exemplu, în cazul în care
refuzul de acordare a unei licen e ar duce în mod direct la lipsirea
de emisiuni în limba matern a unui procent considerabil din
locuitorii din zona respectiv .
În ceea ce prive te mass-media privat , Adunarea Parlamentar a Consiliului
Europei, la alineatul 17 litera (vi) din Recomandarea 1589 (2003) privind
libertatea de exprimare în mass-media european , a solicitat ferm statelor
membre „s elimine restric iile legate de înfiin area i func ionarea serviciilor
private de radiodifuziune în limbile minoritare”.

11)

În ceea ce prive te propor ionalitatea oric rei reglement ri, Curtea
European a Drepturilor Omului a considerat în mod constant c articolul 10
din CADO impune ca reglement rile privind radiodifuziunea s urm reasc un
scop legitim i s fie propor ionale cu acest scop.
La alineatul 32 din Cauza Lentia, Curtea a enumerat urm toarele considerente,
altele decât cele de ordin tehnic, în vederea unei autoriz ri corespunz toare:
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„natura i obiectivele postului propus, audien a sa poten ial la nivel na ional,
regional sau local, drepturile i nevoile audien ei specifice i obliga iile ce
rezult din instrumentele juridice interna ionale”. În hot rârea sa în Cauza Tele
1 Privatfernsehgesellschaft MBH v. Austria (21 septembrie 2000, Apendicele
nr. 32240/96, alineatele 39-40), Curtea a constatat c dimensiunea audien ei
int i u urin a accesului la canalele de emisie alternative (de ex., prin
televiziunea prin cablu) reprezint factori relevan i pentru stabilirea
propor ionalit ii restric iilor. În Cauza Verein Alternatives, Comisia a
specificat c împrejur rile politice – „precum pluralismul cultural i lingvistic,
echilibrul între regiunile de câmpie i cele de munte i o politic federalist
echilibrat ” – ar putea fi luate în considerare de asemenea atunci când se
evalueaz propor ionalitatea reglement rii.
12)

Reglementarea traducerii, dubl rii, post-sincroniz rii i subtitr rii
produc iilor audiovizuale din i în limbile minoritare ar trebui s fie în
conformitate cu dreptul la libertatea de exprimare, s contribuie la îndeplinirea
obliga iilor interna ionale legate de protec ia minorit ilor, precum i la
promovarea în elegerii, toleran ei i prieteniei între persoanele apar inând
minorit ilor na ionale i popula ia majoritar a statului. Reglement rile nu ar
trebui s afecteze difuzarea sau recep ia de programe în limbile minoritare.
Articolul 12 din Carta european a limbilor impune p r ilor state s încurajeze
accesul la produc iile în limbi regionale sau minoritare, prin sprijinirea i
dezvoltarea activit ilor de traducere, dublare, post-sincronizare i subtitrare i,
în caz de necesitate, prin crearea, promovarea i finan area serviciilor de
traducere i cercetare terminologic .

13)

CIDCP i CADO garanteaz libertatea de exprimare „f r a se ine cont de
frontiere”. Recep ia liber a transmisiunilor transfrontaliere reprezint un
aspect al dreptului persoanelor apar inând minorit ilor na ionale de a stabili i
între ine contacte libere i pa nice dincolo de frontiere, în special cu cei care
împ rt esc aceea i identitate etnic , cultural , lingvistic sau religioas sau
acela i patrimoniu cultural, conform prevederilor de la articolul 17 din
Conven ia cadru i, în termeni similari, de la alineatul 32.4 din Documentul de
la Copenhaga.
Articolul 4 din CETT prevede, par ial, c P r ile „garanteaz libertatea de
recep ie i nu limiteaz retransmisia pe teritoriile lor a serviciilor de programe
care respect termenii prezentei conven ii”. În plus, articolul 11 alineatul (2)
din Carta european a limbilor, de i permite reglementarea, prevede c „P r ile
se angajeaz s garanteze libertatea de recep ie direct a emisiunilor de radio i
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de televiziune ale rilor vecine realizate într-o limb folosit într-o form
identic sau apropiat de o limb regional sau minoritar i s nu se opun
retransmiterii de emisiuni de radio i televiziune din rile vecine, realizate întro astfel de limb ”.
În sfâr it, principiul conform c ruia transmisiile transfrontaliere nu elibereaz
statele de obliga ia de a sprijini programele de radiodifuziune produse pe plan
intern rezult din articolul 9 din Conven ia cadru. Conform Comitetului
consultativ înfiin at în baza Conven iei-cadru, „disponibilitatea […]
programelor din statele vecine nu exclude necesitatea de a se asigura programe
despre problemele interne legate de minorit ile na ionale i programe în
limbile minoritare” (Avizul din 2002 privind Albania, alineatul 50). Mai exact,
Recomandarea 11 din Recomand rile de la Oslo privind drepturile lingvistice
ale minorit ilor na ionale prevede c „Accesul la mass-media provenind din
str in tate nu trebuie s fie restric ionat în mod necuvenit. Accesul respectiv nu
ar trebui s justifice o reducere a timpului de transmisie alocat minorit ii în
mass-media finan at public în statul de re edin al minorit ilor respective”.

IV. PROMOVAREA LIMBILOR MINORITARE
14)

Principiul în baza c ruia statele trebuie s sprijine transmisiile radiodifuzate
în limbile minoritare se reflect într-o varietate de instrumente interna ionale.
În baza articolului 27 din CIDCP, statele p r i au obliga ia de a asigura
aplicarea efectiv a drepturilor minorit ilor i de a lua m surile pozitive
necesare pentru a proteja drepturile membrilor grupurilor minoritare de a- i
folosi i dezvolta cultura i limba. Declara ia ONU privind minorit ile prevede
la articolul 4 alineatul (1) c „statele vor lua m surile necesare” pentru a
asigura persoanelor apar inând minorit ilor na ionale exercitarea efectiv a
drepturilor fundamentale. Conven ia-cadru prevede la articolul 6 alineatul (1)
c P r ile „promoveaz respectul reciproc, în elegerea i cooperarea” dintre
persoane „indiferent de identitatea lor lingvistic ”, inter alia, prin intermediul
mass-media. Carta european a limbilor prevede la articolul 7 alineatul (1)
litera (c) c p r ile convin asupra „necesit ii unor ac iuni hot râte pentru
promovarea limbilor regionale sau minoritare în vederea salvgard rii lor”.
Conform articolului 10 alineatul (3) din CETT, statele p r i „se angajeaz s
caute împreun instrumentele i procedurile cele mai potrivite pentru a sus ine,
f r nicio discriminare între organismele de radiodifuziune, activitatea i
dezvoltarea produc iilor europene, în special în rile care au o capacitate
sc zut de produc ie audiovizual sau o zon lingvistic restrâns ”. Mai exact,
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articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) i (c) din Carta european a limbilor
impune statului s creeze, s încurajeze sau s faciliteze existen a canalelor sau
programelor de radio sau de televiziune în limbile regionale sau minoritare. În
plus, articolul 11 alineatul (1) litera (d) din Carta european a limbilor impune
statelor p r i „s încurajeze i/sau s faciliteze realizarea i difuzarea de
produc ii audio i audiovizuale în limbile regionale sau minoritare”.
De asemenea, instrumentele interna ionale indic în mod explicit nevoia de a
se asigura acces semnificativ transmisiunilor radiodifuzate în limbile
minoritare. De exemplu, Conven ia-cadru prevede la articolul 9 alineatul (4)
c : „În cadrul sistemelor lor juridice, P r ile vor adopta m suri adecvate în
vederea facilit rii accesului persoanelor apar inând minorit ilor na ionale la
mijloacele de informare”. Articolul 9 alineatul (1) interzice discriminarea
împotriva persoanelor apar inând unei minorit i na ionale în ceea ce prive te
accesul acestora la mijloacele media. Carta european a limbilor oblig statele
p r i, la articolul 12 alineatul (1) litera (a) s „favorizeze diferitele modalit i
de acces la operele produse în limbile [regionale sau minoritare]”.
15)

Cerin ele ca statele, atunci când acord acces semnificativ la transmisii
radiodifuzate în limbile minorit ilor, s în considerare dimensiunea
numeric , concentrarea i distribu ia, precum i nevoile i interesele
persoanelor care apar in minorit ilor na ionale sunt menite s sprijine statele în
aplicarea unei egalit i eficiente a accesului. Carta european a limbilor
prevede, la articolul 11 alineatul (1), c politica privind mass-media ar trebui s
fie conceput , inter alia, „în func ie de situa ia fiec rei limbi”. Recomandarea 9
din cadrul Recomand rilor de la Oslo privind drepturile lingvistice ale
minorit ilor na ionale prevede mai exact c timpul de transmisie i calitatea
transmisiei ar trebui s fie „propor ionale cu dimensiunea numeric
i
concentrarea minorit ii na ionale i corespunz toare situa iei i nevoilor sale”.
În cadrul facilit rii accesului la mass-media pentru persoanele care apar in
minorit ilor na ionale, Conven ia-cadru impune statelor p r i s permit
pluralismul cultural i s promoveze toleran a (articolul 9 alineatul (4)),
precum i respectul reciproc, în elegerea i cooperarea dintre toate persoanele
(articolul 6 alineatul (1)). Articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Carta european
a limbilor subliniaz importan a între inerii unor leg turi, inclusiv prin
transmisii radiodifuzate, între grupurile care folosesc o limb regional sau
minoritar i alte grupuri ale aceluia i stat, care vorbesc aceea i limb într-o
form identic sau similar , precum i stabilirea de rela ii culturale cu alte
grupuri din statul respectiv, care folosesc limbi diferite. Acela i instrument
subliniaz , de asemenea, importan a asigur rii mijloacelor care s permit
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înv area unei limbi regionale sau minoritare de c tre cei care nu o vorbesc, dar
locuiesc în zona în care se folose te limba respectiv i doresc acest lucru
(articolul 7 alineatul (1) litera (g)). În consecin , ar trebui încurajat un nivel
corespunz tor al transmisiunilor radiodifuzate în limbile minoritare la nivel
na ional. Acest lucru este relevant în special pentru minorit ile dispersate.
P r ile A, B i C din aceast sec iune a liniilor directoare prezint o list
neexhaustiv a modalit ilor recomandate prin care statele pot s promoveze
limbile minoritare în mass-media audiovizual . Acestea reflect cele mai bune
practici de stat, precum i principiile enun ate în liniile directoare. Este
subliniat responsabilitatea special de a se permite existen a serviciilor
publice de radiodifuziune în limbile minoritare. Instrumentul din 1994 al
Ini iativei Central Europene pentru Protec ia Minorit ilor prevede la articolul
19, inter alia, c „În cazul televiziunilor i posturilor de radio publice, statele
asigur , acolo unde este necesar i posibil, dreptul persoanelor apar inând
minorit ilor na ionale de a avea acces liber la aceste mijloace de comunicare
în mas , inclusiv la produc ia de programe în limba proprie.” În cadrul UE,
Protocolul din iunie 1997 privind sistemul public de radiodifuziune din statele
membre, anexat la Tratatul de la Amsterdam, stabile te c „sistemul de
radiodifuziune public în statele membre este direct legat de nevoile
democratice, sociale i culturale ale fiec rei societ i i de necesitatea de
men inere a pluralismului în mass-media”.
Încurajarea emisiunilor radiodifuzate în limbile minoritare prin mass-media
din mediul privat este posibil printr-o gam larg de mijloace, inclusiv
acordarea de licen e. Comitetul Mini trilor al Consiliului Europei a
recomandat statelor membre ca „organismele na ionale competente pentru
acordarea de licen e c tre organismele private de radiodifuziune s acorde o
aten ie deosebit promov rii pluralismului în mass-media, atunci când î i
îndeplinesc misiunea” (Anexa la Recomandarea nr. R (99) 1 c tre statele
membre privind m surile de promovare a pluralismului în mass-media, punctul
I, Reglementarea propriet ii: radiodifuziunea i presa). La Capitolul VII,
Documentul Reuniunii OSCE de la Geneva invit statele s acorde sprijin
specific mass-mediei electronice, prin furnizarea de informa ii, astfel încât
aceasta s ia în considerare în programele sale, inter alia, identitatea lingvistic
a minorit ilor na ionale.
16)

Invita ia adresat statelor de a avea în vedere acordarea de sprijin financiar
pentru programe radiodifuzate în limbile minoritare rezult din cerin ele de
realizare a unei egalit i efective pentru persoanele apar inând minorit ilor
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na ionale, în ceea ce prive te accesul la radio i televiziune. Articolul 19 din
Instrumentul Ini iativei Central Europene pentru Protec ia Drepturilor
Minorit ilor prevede, printre altele, c „statele garanteaz dreptul persoanelor
apar inând minorit ilor na ionale de a folosi mijloacele de comunicare în
propria limb , conform reglement rilor relevante ale statului i cu asisten a
financiar posibil ”. Principiul nediscrimin rii impune ca organismele de
radiodifuziune în limbile minoritare s primeasc o parte echitabil din
sprijinul acordat de c tre stat mass-mediei. Articolul 11 alineatul (1) litera (f)
din Carta european a limbilor prevede c statele p r i trebuie fie „s acopere
costurile suplimentare ale mijloacelor de comunicare ce utilizeaz limbile
regionale sau minoritare, atunci când legea prevede acordarea de asisten
financiar pentru mijloacele de comunicare în general”, fie „s extind
m surile existente de asisten financiar la produc iile audiovizuale în limbile
regionale sau minoritare”.
În ceea ce prive te realizarea i difuzarea produc iilor audiovizuale în
limbile minoritare, dup cum s-a ar tat mai sus, articolul 11 alineatul (1) litera
(d) din Carta european a limbilor oblig statele p r i „s încurajeze i/sau s
faciliteze realizarea i difuzarea de produc ii audio i audiovizuale în limbile
regionale sau minoritare.” În Recomandarea nr. R (93) 5 a Comitetului
Mini trilor al Consiliului Europei ce con ine principii destinate promov rii
distribu iei i difuz rii produc iilor audiovizuale create în ri sau regiuni cu
capacitate sc zut de produc ie audiovizual sau cu arie geografic sau
lingvistic restrâns pe pie ele de televiziune europene, Comitetul i-a exprimat
punctul de vedere conform c ruia libert ile consacrate la articolul 10 din
CADO „pot fi exercitate într-o m sur semnificativ de produc torii
audiovizuali din rile i regiunile cu produc ie audiovizual sc zut sau cu
acoperire geografic sau lingvistic restrâns , dac li se permite acestora un
acces efectiv la pie ele europene de televiziune în vederea distribuirii
produc iilor proprii”. În Uniunea European , Preambulul 31 la Directiva
97/36/CE subliniaz nevoia ca produc torii independen i s fie promova i de
c tre Comunitate „luându-se în considerare capacitatea audiovizual a fiec rui
stat membru i nevoia de a proteja limbile de circula ie mai restrâns în
Uniunea European .” Atunci când statele membre definesc no iunea de
„produc tor independent”, acestea ar trebui „s ia în considerare în m sura
cuvenit criterii cum ar fi proprietatea asupra societ ii produc toare, num rul
de programe furnizate aceluia i organism de radiodifuziune i titularii de
drepturi secundare” (Directiva 97/36/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 30 iunie 1997 de modificare a Directivei 89/552/CEE a
Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege i acte
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administrative ale statelor membre cu privire la desf urarea activit ilor de
difuzare a programelor de televiziune).
17)

Cerin a de dezvoltare a capacit ii de radiodifuzare în limbi minoritare este
implicit în cerin ele cuprinse în multe dintre instrumentele citate mai sus.
Articolul 11 alineatul (1) litera (g) din Carta european a limbilor impune în
mod explicit statelor p r i „s sprijine formarea jurnali tilor i a altor tipuri de
personal implicat în mijloacele de comunicare ce utilizeaz limbile regionale
sau minoritare”.

27

