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No media competences of the EU? 

media as economic 
service 
• freedom of establishment, 

freedom of services 
• audiovisual media services 

→ legal harmonization 
• competition law 
• state aid rules 

media as part of the 
culture 
• no legal harmonization 

media and 
fundamental rights 
• limitations on freedom of 

services „must be appraised 
in the light of the general 
principle of freedom of 
expression” (Case ERT) 

• Charta on Fundamental 
Rights Art. 11 

• at the level of market players 
• at the level of political decision-making 

Avoiding conflicts 

Presenter
Presentation Notes
http://hpops.tk.mta.hu/blog/2014/04/uj-bizottsagi-eszkozrendszer-a-jogallamisag-vedelmere2. cikk Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.7. cikk A Tanács, a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, tagjainak négyötödös többségével és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2.cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki.A tagállamok egyharmada vagy az Európai Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően az Európai Tanács, miután a kérdéses tagállamot felkérte észrevételei benyújtására, egyhangúlag megállapíthatja, hogy a tagállam súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket.A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat. Ebben az esetben a Tanács figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményeit.



Legal harmonisation 
• AVMS Directive 

• partial harmonisation  
• importance of fundamental freedoms and human rights as 

interpretation frames 

 
• Case of Hungary 

• balanced coverage, registration: disproportionate restrictions to the 
freedom of establishment and the free provision of services as well 
as to the freedom of expression and information 

• Charter of Fundamental Rights: bolder interpretation of AVMS? 
 



Discriminative restrictions 
• General frames of restricting the freedom of establishment and 

freedom to provide services 
• discriminatory restrictions only on the grounds of public order, public 

safety or health 
 

• Discrimination by taxation 
• ECJ: MSs must refrain from any open or hidden discrimination by 

exercising tax competence  
• steep progressive tax: can disadvantage enterprises linked with a 

company whose registered office is in a different member state 
• urgent public interest? 

 
• Case of Hungary 

• advertising tax: progressive tax rates based on turnover give a 
selective advantage to companies with low advertising revenues 



State aid rules 
• Public service media 

• definition of public service remit 
• effective supervision carried out by a body effectively independent 

from the management  
• transparency, etc.  

 
• State advertising 

• „the  beneficiary  undertaking  has received an economic advantage 
which it would not have obtained under normal market   conditions” 
(European Commission) →  

• allocation of state advertisements must not be independent of their 
performance 
 

• Loans and guarantees granted by public entities 
• access capital at a rate of interest that would be unavailable in the 

market without these guarantees, or to receive capital in situations 
when the market would not provide credit at all  



Frequency allocation 
• Licensing procedures limit fundamental freedoms 

• awarding broadcasting licenses must „comply with the principle of 
non-discrimination and the ensuing duty of transparency”  
 

• Regulation of electronic communications (Case Centro 
Europa 7)  
• allowing measures adopted to pursue general interest objectives, in 

particular relating to content regulation and audiovisual policy 
• frequencies must be awarded based on objective, transparent, non-

discriminatory and proportionate criteria 
 



Development of the competencies 
• Report of the High Level Group on Media Freedom and 

Pluralism (2013) 
• monitoring activity  
• continuing harmonisation of media law 

 
• Review of AVMS Directive (2016) 

• broadening competencies? 
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Thank you for your attention! 
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