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Angående Media Freedom Act 
I dagarna har tre internationella medieorganisationer, inklusive News Media 
Europe (medieföretagens gemensamma organisation inom EU, där Tidnings-
utgivarna är en av huvudmännen), skickat en gemensam skrivelse till respektive 
ansvarig minister och ansvariga tjänstemän rörande Kommissionens pågående 
arbete med att ta fram ett förslag kring Media Freedom Act. Skrivelsen bifogas detta 
brev. 

I likhet med övriga undertecknare av ovan nämnda skrivelse uppfattar Tidnings-
utgivarna (TU) stora risker i Kommissionens ambitioner med Media Freedom Act, 
som riskerar att påverka pressfriheten negativt. Vi vill därför uppmana den svenska 
regeringen att noga beakta de farhågor som uttrycks i skrivelsen. 

TU anser att frågorna bäst regleras på nationell nivå och att Kommissionen i första 
hand bör ta i tu med de utmaningar som finns genom sektoriella och riktade medel, 
bland annat genom rekommendationer snarare än lagstiftning 

TU är oroade över de konsekvenser som en EU-reglering kan få på pressfriheten och 
på det väl fungerande system vi har i Sverige och för den delen i Norden. Vi ser att 
det finns påtagliga risker att initiativet hamnar i direkt konflikt med våra medie-
grundlagar. 

Vi uppmanar Sverige att stödja bland annat Finland i detta arbete, vars regering 
tydligt uppmanat Kommissionen att noga beakta skillnaderna i mediereglerings-
kulturer och marknader mellan medlemsstaterna. Lagstiftningsarbetet måste vara 
flexibelt och inte riskera de väl fungerande system som redan finns på plats, särskilt 
för de nordiska länderna där det finns en långtgående press- och yttrandefrihet. 

Eftersom lagstiftningsärendet kan komma att beröra viktiga mediegrundlagsfrågor 
har TU förstått att det bereds i samråd med grundlagsenheten på justitiedeparte-
mentet. TU står självfallet också till förfogande för eventuella frågor och 
synpunkter. 

Med vänliga hälsningar 
 
Johan Taubert 
vd Tidningsutgivarna 

Stockholm 
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