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I. Ievads

Tiesiskais pamats, kas reglamentē plašsaziņas līdzekļus Ungārijā, pēdējos divos gados ir 
būtiski mainījies. Ungārijas Republikas Konstitūcija tika grozīta 2010. gadā1, un 2012. gadā 
spēkā stājās jauns Pamatlikums, kas ietver jaunus noteikumus saistībā ar plašsaziņas līdzekļu 
tiesību aktiem2. Vairāki akti, kas regulē plašsaziņas līdzekļus, stājās spēkā 2011. gadā un tika 
grozīti gan togad, gan 2012. gadā.

Daudzi plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu noteikumi tika kritizēti starptautiskā un valsts līmenī 
un tika uzskatīti par problemātiskiem, ņemot vērā ES līgumus un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu (hartu), starptautiskos un Eiropas juridiskos instrumentus un nesaistošos 
dokumentus, kas aizsargā tiesības uz uzskatu, vārda un informācijas brīvību, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas (ECT) atbilstīgo tiesas praksi.

Šajā darba dokumentā ir sniegts pārskats par konkrētiem noteikumiem, kuri rada bažas un 
kuri šajā laikā ir grozīti vai turpmāk varētu tikt precizēti un pārskatīti, lai novērstu atlikušās 
nepilnības.

Ir ņemti vērā dažādi novērtējumi, kas sagatavoti, Eiropas Komisijai, Eiropas Padomes 
Cilvēktiesību komisāram, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, EDSO Plašsaziņas līdzekļu 
brīvības komitejas pārstāvim un ANO īpašajam referentam jautājumos par uzskatu un vārda 
brīvības veicināšanu un aizsardzību sadarbojoties ar Ungārijas varas iestādēm, kā arī ņemts 
vērā Eiropas Padomes ekspertu slēdziens 2012. gada 11. maijā par Ungārijas likumdošanu 
plašsaziņas līdzekļu jomā3, atzinums par jauno Ungārijas Konstitūciju, ko Venēcijas Komisija 
pieņēma 2011. gada 17.–18. jūnijā4, un Ungārijas valdības nostāja, kas pausta 2011. gada 
6. jūlijā5.

Konstitucionālajā noteikumā preses brīvība nav formulēta kā privātpersonas tiesības, bet gan 
kā valsts pienākums6; sīki izstrādātus noteikumus par preses brīvību un to uzraudzību skaidri 
                                               
1 Ar 2010. gada Aktu Nr. CLXIII Parlaments grozīja līdzšinējo Ungārijas Konstitūciju; grozījums stājās spēkā 
2011. gada 2. janvārī. 7/A panta 2. punktā ir noteikts: „Tiesību akti ietver … Valsts Plašsaziņas līdzekļu un 
telekomunikāciju pārvaldes iestādes (NMHH) dekrētus… ”. Ar iepriekšējās Konstitūcijas grozījumu 
Konstitūcijas 40/D pantā tika ieviesta arī nodaļa VIII/B, kas reglamentē Valsts Plašsaziņas līdzekļu un 
telekomunikāciju pārvaldības iestādi (NMHH).
2 T panta 2. punktā ir noteikts, ka „tiesiskums nozīmē… autonomas reglamentējošās struktūras vadītāja izdotos 
dekrētus”. 9. panta 3. punktā ir norādīts, ka „sīki izstrādātos noteikumus par preses brīvību un struktūru, kas 
uzrauga plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus, preses produktus un informatīvās komunikācijas tirgu, regulē 
pamata likums”. Saskaņā ar 9. panta 3. punktu „republikas prezidents ieceļ… autonomo reglamentējošo 
struktūru vadītājus”. 6. panta 1. un 2. punkts paredz īpašu konstitucionālu aizsardzību attiecībā uz piekļuvi 
sabiedrībai svarīgiem datiem un to izplatīšanu.  
23. pantā tiek regulētas autonomās reglamentējošās struktūras: „Parlaments ar pamata likumu var izveidot 
autonomas reglamentējošās struktūras, kas veic noteiktus uzdevumus un īsteno noteiktas izpildvaras pilnvaras”. 
Taču Parlaments vēl nav pieņēmis nevienu jaunu pamata likumu par plašsaziņas līdzekļu likumu vai autonomu 
reglamentējošo struktūru. (Plašsaziņas līdzekļu likums tika ieviests 2010. gada 31. decembrī, pirms 2012. gada 
1. janvārī spēkā stājās Pamatlikums.) 
3 „Eiropas Padomes ekspertu slēdziens par Ungārijas likumdoö anu plašsaziņas līdzekļu jomā: 2010. gada Akts 
Nr. CIV par preses brīvību un pamatnoteikumiem attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu saturu un 2010. gada Akts 
Nr. CLXXXV par plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem un plašsaziņas līdzekļiem, 2012. gada 11. maijs”.
4 Atzinums Nr. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
6 Pamatlikuma IX pants: „(1) ikvienam ir tiesības paust savu viedokli; (2) Ungārija atzīst un aizsargā preses 
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regulē tikai pamata likums (kura pieņemšanai vajadzīgas divas trešdaļas balsu vairākuma), 
nesniedzot nekādas pamatnostādnes par šāda tiesību akta mērķi, saturu un ierobežojumiem1. 
Venēcijas komisija ierosināja precizēt, ka konstitucionālās garantijas ietver individuālas 
tiesības2.

Ar 2010. gada 10. augusta Aktu Nr. LXXXII par izmaiņām noteiktos likumos, kas reglamentē 
plašsaziņas līdzekļus un saziņu, tika grozīti daudzi tiesību akti šajā jomā3. Ar šo Aktu tika 
pārveidota reglamentējošās sistēmas struktūra un, inter alia, izveidotas jaunas, centralizētas 
plašsaziņas līdzekļus reglamentējošas iestādes: Valsts Plašsaziņas līdzekļu un 
telekomunikāciju pārvaldības iestāde (NMHH) un Plašsaziņas līdzekļu padome.

2010. gada 9. novembra Aktā Nr. CIV par preses brīvību un pamatnoteikumiem attiecībā uz 
plašsaziņas līdzekļu saturu („Plašsaziņas līdzekļu konstitūcijā”) ir noteikti plašsaziņas līdzekļu 
satura pamatnoteikumi, savukārt 2010. gada 31. decembra Aktā Nr. CLXXXV par plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem un plašsaziņas līdzekļiem, kurš aizstāja 1996. gada likumu par radio 
un televīzijas apraidi, ir precizēti jauni satura noteikumi visām plašsaziņas līdzekļu 
platformām, noteiktas jauno plašsaziņas līdzekļus reglamentējošo struktūru pilnvaras, kā arī 
paredzētas sankcijas un soda naudas par jaunā likuma pārkāpumiem. Abi tiesību akti stājās 
spēkā 2011. gada 1. janvārī un pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju tika grozīti 2011. gada 
martā4. 

Savā lēmumā Nr. 165/2011 Ungārijas Konstitucionālā tiesa izvērtēja „noteikumu par 
procedūru, saskaņā ar kuru tiesību akts tika pieņemts, konstitucionalitāti, preses oficiālo 
uzraudzību, drukāto un tiešsaistes preses produktu reģistrācijas pienākumu, informācijas 
avotu aizsardzību, datu sniegšanas pienākumu un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas 
komisāra darbību.”5

Tiesa paziņoja, ka daži 2010. gada Akta Nr. CIV noteikumi nav konstitucionāli, un lūdza 
Ungārijas parlamentu līdz 2012. gada 31. maijam grozīt aktu. Šie noteikumi attiecās uz 
                                                                                                                                                  
brīvību un daudzveidību un nodrošina iespēju brīvi izplatīt informāciju, kas ir nepieciešama demokrātiska 
sabiedrības viedokļa veidošanai; (3) sīki izstrādātos noteikumus par preses brīvību un struktūru, kas uzrauga 
mediju pakalpojumus, preses produktus un informatīvās komunikācijas tirgu, regulē pamata likums.” 
1 Skatīt Ungārijas valdības nostājas 6. punktu: „Konstitūcijas IX pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības paust savu 
viedokli. Šāds vārda brīvības formulējums pilnīgi atbilst attiecīgajam ECTK pantam (X pants). Vienlaikus 
saskaņā ar IX pantu valsts pienākums ir atzīt un aizsargāt preses brīvību un daudzveidību un nodrošināt iespēju 
brīvi izplatīt informāciju, kas ir nepieciešama demokrātiska sabiedrības viedokļa veidošanai... Arī ECTK nav 
skaidri formulētas privātpersonas tiesības uz preses brīvību — šādas tiesības izriet no individuālām tiesībām uz 
vārda brīvību.”
2 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 74. punktu.
3 2003. gada Akts Nr. C par elektroniskajiem sakariem, 1996. gada Akts Nr. I par radio un televīzijas apraidi un 
1996. gada Akts Nr. CXXVII par Valsts ziņu aģentūru.
4 2011. gada Akts Nr. XIX par izmaiņām 2010. gada Aktā Nr. CIV un 2010. gada Akts Nr. CLXXXV. Izmaiņu 
veikšana turpinājās 2011. gada 19. jūlijā ar 2011. gada Aktu Nr. CVII par grozījumiem noteiktos likumos 
attiecībā uz elektroniskajiem sakariem, galvenokārt 2010. gada 31. decembra Plašsaziņas līdzekļu likumā, 
2003. gada likumā par elektroniskajiem sakariem un 2007. gada Likumā Nr. 74, kurā paredzēti noteikumi par 
programmu izplatīšanu un digitalizāciju. 
5 Ungārijas Konstitucionālās tiesas Lēmums Nr. 165/2011 (XII. 20.) AB par regulējumu plašsaziņas līdzekļu 
jomā, kuru tā pieņēmusi saskaņā ar 1949. gada Aktu Nr. XX par Ungārijas Republikas Konstitūciju, kurā 
reglamentētas Konstitucionālās tiesas pilnvaras izskatīt lūgumrakstus, ko iesniegušas privātpersonas un 
organizācijas. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
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drukātās preses satura noteikumiem, Plašsaziņas līdzekļu pārvaldības iestādes pilnvarām 
attiecībā uz drukātajiem un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļiem, žurnālistu informācijas avotu 
aizsardzību, plašsaziņas līdzekļu un informatīvās komunikācijas komisāra biroju un 
Plašsaziņas līdzekļu pārvaldības iestādes tiesībām pieprasīt juridiski aizsargātu informāciju.

Izpildot Konstitucionālās tiesas lēmumu, ar 2012. gada Aktu Nr. LXVI tika grozīts 2010. gada 
Akts Nr. CIV, 2010. gada Akts Nr. CLXXXV un dažādi saistītie tiesību akti. Ar šo aktu tika 
grozīti attiecīgie noteikumi par tā avota aizsardzību, kas sniedz informāciju plašsaziņas 
līdzekļu satura nodrošinātājam1. Grozījumā tika izvirzīti arī daudzi pienākumi, ko sākotnēji 
uzliek drukātajiem un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļiem, ietverti sīki izstrādāti noteikumi 
žurnālistu informācijas avotu aizsardzībai un no jauna reglamentēta Plašsaziņas līdzekļu 
pārvaldības iestādes piekļuve datiem, veicot procedūras. 

Ar šo aktu tika arī grozītas un samazinātas plašsaziņas līdzekļu un telekomunikāciju komisāra 
pilnvaras, kas iepriekš bija pamatotas 2010. gada Aktā Nr. CLXXXV. Jaunā akta 4. un 
5. nodaļas, kas reglamentē 2010. gada Akta Nr. CIV un 2010. gada Akta Nr. CLXXXV 
grozījumus, tiek noteiktas par pamata likumiem.

II. EP un plašsaziņas līdzekļu brīvība

Starptautiskie un Eiropas cilvēktiesību tiesību akti aizsargā uzskatu, vārda un informācijas 
brīvību. Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19. pants, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām 
un politiskajām tiesībām 19. pants un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pants ir galvenās 
atsauces šajā jomā. Ar ES Pamattiesību hartu ir panākta virzība uz priekšu, tās 11. panta 
2. punktā paziņojot, ka „tiek ievērota plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms”, kas ir 
jauninājums salīdzinājumā ar iepriekšējiem līgumiem cilvēktiesību jomā. Stājoties spēkā 
Lisabonas līgumam, harta ir kļuvusi saistoša, un uz pienākumu ievērot plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un plurālismu ES ir jāraugās no jaunas perspektīvas, jo īpaši saistībā ar LES 2. pantu 
(ES vērtības un principi), 7. pantu un 9.–12. pantu par demokrātiju un pilsonību. 

Dalībvalstu galvenais pienākums ir aizsargāt uzskatu, vārda, informācijas un plašsaziņas 
līdzekļu brīvību, jo šie principi ir garantēti arī šo valstu konstitūcijā un tiesību aktos. Ņemot 
vērā minēto, ja kādā dalībvalstī rodas nopietns plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma 
apdraudējums vai pārkāpums, Eiropas Savienībai ir jāuzņemas iniciatīva un, pamatojoties uz 
Līgumiem un hartu, jāiejaucas, lai aizsargātu Eiropas demokrātisko un plurālistisko kārtību un 
pilsoņu tiesības. EP ir pastāvīgi atbalstījis šo Līgumu un hartas interpretāciju, bet doktrīnā šī 
pieeja ir aprakstīta kā „apvērsta Solange” doktrīna, kuras mērķis ir visā ES juridiskajā telpā 
aizsargāt pamattiesību būtību, kā arī Eiropas pilsonību, kā paredzēts LES 2. pantā, — pret tām 
ES dalībvalstīm, kas pārkāpj šīs pamattiesības Eiropas un valsts līmenī.

Eiropas Parlaments ir atkārtoti paudis bažas par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu2, 
                                               
1 1952. gada Akts Nr. III par civilprocedūras kārtību, 1998. gada Akts Nr. XIX par kriminālprocedūru un 
2004. gada Akts Nr. CXL par valsts administratīvo iestāžu procedūru un pakalpojumu vispārīgajiem 
noteikumiem. 
2 2002. gada 20. novembra rezolūcija par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju, OV C 25 E, 29.1.2004, 205. lpp, 
2003. gada 4. septembra rezolūcija par pamattiesību stāvokli ES, OV C 76 E, 25.3.2004, 412. lpp., 2003. gada 
4. septembra rezolūcija par televīziju bez robežām, OV C 76 E, 25.3.2004, 453. lpp.; 2005. gada 6. septembra 
rezolūcija par Direktīvas 89/552/EEK („Televīzija bez robežām”), kas grozīta ar Direktīvu 97/36/EK, 4. un 
5. panta piemērošanu laikposmam no 2001. līdz 2002. gadam, OV 193 E, 17.8.2006, 117. lpp.; 2004. gada 
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un šobrīd tas strādā pie ziņojuma „ES harta: standartu noteikšana plašsaziņas līdzekļu brīvībai 
visā ES”. 

III. Ungārijas plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu novērtējuma pārskats

Valsts un starptautiskā līmenī tādi dalībnieki kā Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, EDSO 
Plašsaziņas līdzekļu brīvības komitejas pārstāvis, Eiropas Padome, ANO īpašais referents 
uzskatu un vārda brīvības veicināšanas jautājumos, kā arī akadēmiskās iestādes, reģionālās un 
starptautiskās plašsaziņas līdzekļu profesionālās organizācijas (Eiropas Laikrakstu izdevēju 
asociācija, Pasaules laikrakstu un ziņu izdevēju asociācija, Starptautiskais preses institūts, 
Dienvideiropas un Austrumeiropas plašsaziņas līdzekļu organizācija, Eiropas žurnālistu 
federācija, Eiropas Ziņu aģentūru alianse, „Reportieri bez robežām”), civilās organizācijas, 
piemēram, Amnesty International, Freedom House1, un paši plašsaziņas līdzekļi ir pievērsuši 
uzmanību problemātiskajiem plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu noteikumiem.

Kritika galvenokārt bija vērsta pret tiesību akta pieņemšanu saskaņā ar deputātu privāto 
balsošanas biļetenu parlamentāro procedūru, kas nenodrošina apspriešanos ar opozīcijas 
partijām un pilsonisko sabiedrību, plašsaziņas līdzekļu uzraudzības izteikto hierarhiju, 
reglamentējošās pārvaldības iestādes priekšsēdētāja vadības pilnvarām, tādu noteikumu 
neesību, kas nodrošinātu šīs iestādes neatkarību, iestādes plašās uzraudzības un sankciju 
piemērošanas pilnvaras, atsevišķu noteikumu ievērojamo ietekmi uz programmu saturu, 
konkrētu plašsaziņas līdzekļu regulējuma neesību, pārredzamības trūkumu licenču izsoles 
procedūrā un to normu neskaidrību, kas potenciāli var veicināt tiesību akta patvaļīgu 
piemērošanu un īstenošanu.

Eiropas Komisija uzskatīja, ka jaunais tiesību akts vieš bažas par Eiropas līgumos un ES 
hartā paredzētās plašsaziņas līdzekļu pamatbrīvības ievērošanu, kā arī par tā atbilstību 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvai2. Problēmas saistās ar noteikumu par līdzsvarotu 
informāciju neproporcionālu piemērošanu, soda naudu piemērošanu raidorganizācijām, kas ir 
likumīgi izveidotas un apstiprinātas citās dalībvalstīs, plašsaziņas pakalpojumu sniedzēju 
reģistrācijas un apstiprināšanas noteikumiem, kā arī noteikumiem, lai novērstu personu, 
minoritāšu vai vairākuma aizskaršanu. 

                                                                                                                                                  
22. aprīļa rezolūcija par pārkāpumu riskiem ES un jo īpaši Itālijā, par vārda un informācijas brīvību 
(Pamattiesību hartas 11. panta 2. punkts (Boogerd Quaak ziņojums), OV 104 E, 30.4.2004, 1026. lpp.; 
2008. gada 25. septembra rezolūcija par koncentrāciju un plurālismu plašsaziņas līdzekļos ES, OV C 8 E, 
14.1.2010, 75. lpp.; 2011. gada 10. marta rezolūcija par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā, 
P7_TA(2011)0094.
12012. gada ziņojumā par Ungāriju ir norādīts, ka „Ungārija no kategorijas „brīva” ir pārgājusi uz kategoriju 
„daļēji brīva”, kas atspoguļo Ungārijas plašsaziņas līdzekļu vides vispārējo lejupslīdi, ko izraisīja jaunās Valsts 
datu aizsardzības aģentūras izveide; politiski motivētas licenču piešķiršanas procedūras pierādījums ― tās 
rezultātā tika zaudēta pretvalstiskā stacija Klubrádió frekvencē; aizvien vairāk ziņojumu par cenzūru un 
pašcenzūru, jo īpaši sabiedriskās apraides kanālos; un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu uzņēmējdarbības 
ekonomisko apstākļu pasliktināšanās. (...) Ungārijā ir plašs drukāto un apraides plašsaziņas līdzekļu klāsts, kurā 
privātie ziņu plašsaziņas līdzekļi nepārprotami pārstāv vienu vai otru politiskā spektra pusi. Ungārijas 
konstitūcija aizsargā vārda un preses brīvību, taču prese žurnālistu nepārtraukto protestu un starptautisko 
plašsaziņas līdzekļu brīvības uzraugu spiediena rezultātā piedzīvoja daudzus pretrunīgus plašsaziņas tiesību aktu 
pasākumus, ko pieņēma 2010. gadā un kas stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī”, pieejams tīmekļa vietnē 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
2 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.



PE500.583v01-00 6/12 DT\919892LV.doc

LV

Savā 2011. gada 10. marta rezolūcijā par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā1 Eiropas 
Parlaments norādīja, ka „nekavējoties ir jāaptur Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likuma 
piemērošana un tas jāpārskata, pamatojoties uz Komisijas, EDSO un Eiropas Padomes 
piezīmēm un priekšlikumiem(...)”. Tas aicināja Ungārijas varas iestādes atjaunot plašsaziņas 
līdzekļu uzraudzības neatkarību un apturēt valsts iejaukšanos vārda brīvībā un „līdzsvarotā 
notikumu atspoguļošanā”, bet Komisiju turpināt cieši uzraudzīt un vērtēt Ungārijas grozītā 
likuma par plašsaziņas līdzekļiem atbilstību Eiropas tiesību aktiem, jo īpaši Pamattiesību 
hartai”.

2011. gada 25. februāra atzinumā par Ungārijas plašsaziņas tiesību aktiem, ņemot vērā 
Eiropas Padomes plašsaziņas līdzekļu brīvības standartus2, Eiropas Padomes Cilvēktiesību 
komisārs veica plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu analīzi un izvirzīja priekšlikumus 
grozījumiem. 

Attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību tika konstatēti šādi pārkāpumi: priekšraksti par to, 
kāda informācija un notikumu atspoguļojums jānodrošina visiem plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējiem (2010. gada Preses un plašsaziņas līdzekļu likuma 13. pants), 
sankciju piemērošana plašsaziņas līdzekļiem (2010. gada Plašsaziņas līdzekļu likuma 
187. pants), preventīvi preses brīvības ierobežojumi reģistrācijas prasību veidā (2010. gada 
Plašsaziņas līdzekļu likuma 45. un 46. pants), izņēmumi attiecībā uz žurnālistu informācijas 
avotu aizsardzību (2010. gada Preses un plašsaziņas līdzekļu likuma 6. un 4. pants).

Saistībā ar plašsaziņas līdzekļu neatkarību un plurālismu atzinumā tika uzsvērtas šādas 
problēmas: mazinātas plurālisma konstitucionālās garantijas (2010. gadā grozītās Ungārijas 
Konstitūcijas 61. pants), neatkarības trūkums plašsaziņas līdzekļu reglamentējošajās 
struktūrās (grozītā 2003. gada Akta C par elektroniskajiem sakariem 14. panta 2. punkts, 
2010. gada Plašsaziņas līdzekļu likuma 124. un 125. pants), sabiedriskās apraides neatkarības 
aizsardzības pasākumu trūkums (2010. gada Plašsaziņas līdzekļu likuma 102. pants), efektīvu 
valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļu neesība attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu dalībniekiem, 
kas ir pakļauti Plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumiem (2010. gada Plašsaziņas līdzekļu 
likuma 163., 164., 165. un 166. pants).

Par šiem konkrētajiem jautājumiem komisārs T. Hammarberg 2011. gada jūnijā no Ungārijas 
varas iestādēm saņēma piezīmes3, kuru mērķis bija sniegt sīkāku informāciju, noskaidrot 
jebkādus iespējamos pārpratumus un apstiprināt to, kā Ungārijas varas iestādes interpretē 
attiecīgās normas.

EDSO juridiskās analīzes ieteikumi, kas Ungārijas valdībai tika nosūtīti 2011. gada 
28. februārī, ietvēra šādas darbības4: tiesību aktos svītrot juridisko prasību par notikumu 
līdzsvarotu atspoguļošanu un citus satura priekšrakstus, aizsargāt redaktoru neatkarību, 
nodrošināt, lai atšķirīgus plašsaziņas līdzekļu veidus — drukātos plašsaziņas līdzekļus, apraidi 

                                               
1 P7_TA(2011)0094, īpaši 1., 2., 4., 5., 7. punkts, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
2 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
3https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
4 http://www.osce.org/fom/75990
Skatīt arī 2010. gada septembra analīzi un novērtējumu http://www.osce.org/fom/71218
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un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus — reglamentētu atšķirīgi noteikumi, precizēt neskaidros 
jēdzienus tiesību aktos, svītrot tās reģistrācijas prasības, kuras tiek uzskatītas par pārmērīgām, 
nodrošināt, lai reglamentējošā iestāde būtu neatkarīga un kompetenta, nodrošināt objektivitāti 
un plurālismu to struktūru iecelšanā, kuras regulē plašsaziņas līdzekļu nozari, novērst to, ka 
drukātie plašsaziņas līdzekļi nonāktu reglamentējošās iestādes jurisdikcijā, un efektīvi 
veicināt pašregulāciju.

Pēc sarunām ar Eiropas Komisiju Ungārijas parlaments 2011. gada martā veica grozījumus 
tiesību aktā attiecībā uz šādiem jautājumiem: notikumu līdzsvarotas atspoguļošanas 
pienākumu, izcelsmes valsts principu, drukāto izdevumu reģistrācijas prasībām un aizskaroša 
satura ierobežojumiem. 

2011. gada aprīlī ANO īpašais referents jautājumos par uzskatu un vārda brīvības veicināšanu 
un aizsardzību iesniedza analīzi1, kas bija saskanīga ar Eiropas Padomes un EDSO neatkarīgo 
ekspertu paustajiem viedokļiem. Lai gan 2011. gada martā pieņemtie grozījumi tika vērtēti 
atzinīgi, analīzē tika uzsvērtas joprojām pastāvošās bažas saistībā ar: plašsaziņas līdzekļu 
satura reglamentēšanu, nepietiekamajām garantijām, lai nodrošinātu Plašsaziņas līdzekļu 
pārvaldības iestādes neatkarību un objektivitāti, pārmērīgajām soda naudām un citām 
administratīvajām sankcijām, plašsaziņas līdzekļu tiesību akta piemērojamību visu veidu 
plašsaziņas līdzekļiem, tostarp presei un internetam, reģistrācijas prasībām un žurnālistu 
informācijas avotu nepietiekamu aizsardzību.  

Salīdzinošajā pētījumā par Ungārijas plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu atbilstību Eiropas 
praksei un normām, kuru veica Centrāleiropas Universitātes (CEU) Plašsaziņas līdzekļu un 
komunikācijas pētījumu centrs, tika secināts, ka pašreizējais plašsaziņas līdzekļu regulējums 
neatbilst Eiropas praksei un normām, norādot, ka Ungārijas Plašsaziņas līdzekļu pārvaldības 
iestādei ir tāda pilnvaru koncentrācija, kurai līdzīgas nav visā Eiropā2. Iepazīstināšana ar 
pētījumu notika neatkarīgās augsta līmeņa grupas par plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu otrajā sanāksmē. 

IV. Atlikušie jautājumi, kas vieš bažas

 Lai gan tiesību akti tika grozīti 2011. gadā pēc sarunām ar Eiropas Komisiju un 2012. gada 
maijā, ņemot vērā Konstitucionālās tiesas 2011. gada decembra lēmumu, daži no iepriekš 
minētajiem jautājumiem joprojām būtu jārisina.

Pēc grozījumu pieņemšanas 2012. gadā EDSO Plašsaziņas līdzekļu brīvības komitejas 
pārstāvis norādīja, ka vairāki grozījumi tikuši ieviesti un pieņemti ļoti īsā laikā, 
neapspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, un ka būtiski elementi tiesību aktā nav uzlaboti, 
īpaši Plašsaziņas līdzekļu iestādes un Plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja un locekļu 
iecelšana, to pilnvaras attiecībā uz apraides plašsaziņas līdzekļu saturu, lielu soda naudu 
piemērošana, sabiedrisko raidorganizāciju finansiālās un redaktoru neatkarības aizsardzības 
pasākumu neesība. 

                                               
1 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
2https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Pētījumā ir ietverti ekspertu slēdzieni par tiem 20 Eiropas un ES dalībvalstu tiesību 
aktos ietvertajiem 56 noteikumiem attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, uz kuriem Ungārijas valdība bija 
atsaukusies kā uz precedentu savam jaunajam plašsaziņas līdzekļu tiesību aktam.
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Savā 2012. gada 15. jūnija vēstulē Ungārijas parlamenta priekšsēdētājs Laszlo Kover sniedza 
EDSO sīku informāciju par likumdošanas izmaiņām un apgalvoja, ka kopā ar Parlamenta 
pieņemtajiem grozījumiem Plašsaziņas līdzekļu likums nodrošinās pilnīgu viedokļu un preses 
brīvību. 

EDSO paustajām bažām līdzīgas bažas tika izteiktas Eiropas Padomes ekspertu 2012. gada 
maijā veiktajā analīzē, kurā tika izvērtēta Plašsaziņas līdzekļu likuma (ar ierosinātajiem 
grozījumiem, kas jāveic 2012. gada maijā) atbilstība Eiropas Cilvēktiesību konvencijai
(ECHR), Eiropas konvencijai par pārrobežu televīziju (ECTT) un Eiropas Padomes 
ieteikumiem un citiem standartu noteikšanas dokumentiem plašsaziņas līdzekļu un vārda 
brīvības jomā1. Šajā ekspertu slēdzienā ir ieteikts, ka konkrēti noteikumi par reģistrēšanu un 
pārredzamību, satura regulēšanu, ziņu atspoguļošanas pienākumiem, informācijas avotu 
aizsardzību, sabiedriskajām raidorganizācijām un reglamentējošajām iestādēm būtu vispusīgi 
jāpārskata, jāprecizē vai atsevišķos gadījumos jāsvītro.

Reģistrācijas prasības, ko piemēro visiem plašsaziņas līdzekļu veidiem, varētu radīt preses 
brīvības ierobežojumus. 

Saistībā ar Akta Nr. CLXXXV 41.–46. pantu par plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
reģistrācijas procedūrām Eiropas Padomes ekspertu slēdzienā ir ieteikts, ka „Aktam 
Nr. CLXXXV (...) būtu skaidri jānošķir vispārīgie noteikumi, ko piemēro visiem plašsaziņas 
līdzekļu veidiem (tostarp drukātajiem plašsaziņas līdzekļiem), kurus īsteno parastās tiesas, no 
tiem specifiskajiem noteikumiem, kas attiecas tikai uz audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumiem un ko galvenokārt īsteno specializēta administratīvā reglamentējošā iestāde. 
(...) administratīvajai plašsaziņas līdzekļu iestādei nebūtu jāpieprasa drukātās un tiešsaistes 
preses pakalpojumu reģistrācija — tiem būtu jāpiemēro parastās uzņēmumu reģistrācijas 
prasības. Reģistrācijas pieprasīšana ir pretrunā proporcionalitātes principiem, kas skaidri 
noteikti ECT judikatūrā (...)”2. 

Noteikumi par prasībām attiecībā uz saturu un notikumu līdzsvarotas atspoguļošanas prasība3

varētu izraisīt patvaļīgu interpretāciju un ierobežot informācijas un viedokļu brīvu izplatīšanu, 
izmantojot plašsaziņas līdzekļus. 

Eiropas Padomes sagatavotajā analīzē ir atgādināts, ka „Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
10. pantā un saistītajā ECT judikatūrā ir skaidri noteikts, ka valsts varas iestādēm ir jāatturas 
                                               
1 Lai gūtu vispusīgu pārskatu, lūdzu, skatiet „Eiropas Padomes ekspertu slēdziens par Ungārijas plašsaziņas 
līdzekļu tiesību aktiem: 2010. gada Akts Nr. CIV par preses brīvību un pamatnoteikumiem attiecībā uz 
plašsaziņas līdzekļu saturu un 2010. gada Akts Nr. CLXXXV par plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem un 
plašsaziņas līdzekļiem, 2012. gada 11. maijs”, 7.–10. lpp.
2 Skatīt Eiropas Padomes ekspertu slēdziena sadaļu „Reģistrācija un pārredzamība”, 12.�15. lpp.
3 Piemēram, Akta Nr. CIV 10. pantā ir noteikts, ka visām personām ir tiesības „saņemt pienācīgu informāciju par 
valsts lietām…” un ka plašsaziņas līdzekļu sistēma nodrošina „autentisku, ātru un precīzu informāciju par šīm 
lietām un notikumiem”; 13. pantā ir noteikts, ka lineārie plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi, kas sniedz 
informāciju, nodrošina plašu sabiedrību interesējošo jautājumu „dažādu, vispusīgu, uz faktiem pamatotu, 
aktuālu, objektīvu un līdzsvarotu atspoguļošanu”; Akta Nr. CIV 16. pantā ir noteikts, ka plašsaziņas līdzekļu 
saturs „nepārkāpj konstitucionālo kārtību”; Akta Nr. CIV 17. pantā ir aizliegta tautību, kopienu, nacionālo, 
etnisko, valodas un citu minoritāšu vai jebkāda vairākuma, kā arī jebkādas konfesijas vai reliģisko grupu 
izslēgšana; Akta Nr. CIV 19. pantā ir plaši reglamentēts kaitīgs saturs; Akta Nr. CIV 20. pantā par 
komerciālajiem paziņojumiem ir ietverts aizliegums aizskart reliģisko vai ideoloģisko pārliecību; Akta 
Nr. CLXXXV 28. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir aizliegta ziņu un politisko programmu sponsorēšana. 
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no nevajadzīgas iejaukšanās plašsaziņas līdzekļu saturā. Vārda un informācijas aizsardzība, 
kas nodrošināta 10. pantā, paredz, ka jebkādiem ierobežojumiem jābūt noteiktiem tiesību 
aktos un nepieciešamiem demokrātiskā sabiedrībā. Juridiski noteikumi nedrīkst būt neskaidri 
vai pārāk plaši, un tie ir jāinterpretē šauri, vienmēr saistībā ar tiem mērķiem, principiem un 
tiesībām, kas galu galā pamato šādu ierobežojumu piemērošanu”.

Ekspertu slēdzienā ir uzsvērts, ka grozījumi Aktā Nr. CIV 2012. gadā tika ierosināti saskaņā 
ar Konstitucionālās tiesas spriedumu, kurā bija nolemts, ka noteiktas prasības attiecībā uz 
saturu nebūtu jāpiemēro drukātās un tiešsaistes preses pakalpojumiem, taču Aktā 
Nr. CLXXXV nav veikti grozījumi šajā saistībā. Lai kliedētu bažas saistībā ar jomu, 
pārmērīgu administratīvo iejaukšanos un juridisko neskaidrību, tiek ierosināts, ka „Plašsaziņas 
līdzekļu padomei nevajadzētu būt administratīvi reglamentējošām pilnvarām (gan satura, gan 
licencēšanas ziņā) attiecībā uz drukātajiem (un tiešsaistes) plašsaziņas līdzekļiem” un ka tādi 
kritēriji kā „pienācīgs”, „autentisks”, „uz faktiem pamatots”, „objektīvs” un „līdzsvarots” 
Aktā Nr. CIV un Aktā Nr. CLXXXV būtu jāsvītro un jāaizstāj ar skaidrākām un 
vienkāršākām prasībām (piemēram, precizitāti un līdzsvaru) saskaņā ar Eiropas standartiem 
un citu Eiropas Padomes dalībvalstu tiesību aktiem. Tiesību aktam arī jāsniedz tā 
interpretētājiem šādu pilnvaru definīcija, lai novērstu tādu iespējamu rīcības brīvību, kas 
pārkāptu Eiropas tiesību aktus”1. 

Plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēju pienākums nodrošināt ziņu atbilstīgu vai 
pienācīgu atspoguļojumu ir saistīts ar oficiālajām sūdzību procedūrām, jo Akta Nr. CLXXXV 
181. pantā administratīvajam plašsaziņas līdzekļu regulatoram ir piešķirtas pilnvaras izskatīt 
prasības par iespējamiem pārkāpumiem, izmantojot īpašas administratīvās procedūras. 

Lai novērstu negatīvu ietekmi uz plašsaziņas līdzekļu brīvību, reglamentējošās sistēmas 
pārvaldībai ir jāgarantē pārskatatbildība un neatkarība no politiskas iejaukšanās. Ungārijas 
valdībai tiek ieteikts veikt izmaiņas regulatoru izraudzīšanas kārtībā. Arī reglamentējošajām 
iestādēm jābūt pārredzamām un pārskatatbildīgām, un tām ir nepieciešama tāda finansēšanas
shēma, kas ļautu tām pilnīgi un neatkarīgi veikt savas funkcijas.

Akta Nr. CLXXXV 109. pantā un turpmākajos pantos ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi par 
plašsaziņas līdzekļus reglamentējošo iestādi. Valsts Plašsaziņas līdzekļu un informatīvās 
komunikācijas pārvaldības iestāde (NMHH) ir konverģenta varas iestāde, kas atbild par abu 
segmentu — telekomunikāciju un plašsaziņas līdzekļu — administrēšanu. To veido vairākas 
struktūras, no kurām dažām ir neatkarīga jurisdikcija — priekšsēdētājam, Plašsaziņas līdzekļu 
padomei un birojam. Ar plašsaziņas līdzekļu regulēšanu saistītos uzdevumus veic Plašsaziņas 
līdzekļu padome (principā to vada pārvaldības iestādes priekšsēdētājs), kas ir kolektīva 
struktūra ar salīdzinošu autonomiju iestādes organizācijā. NMHH priekšsēdētājam un 
Plašsaziņas līdzekļu padomei ir piešķirtas plašas reglamentējošas pilnvaras attiecībā uz visiem 
komunikācijas, tostarp audiovizuālās, tirgiem, un pēc pieprasījuma piedāvātajiem plašsaziņas 
līdzekļiem, sabiedriskajām raidorganizācijām, drukāto un tiešsaistes presi un elektroniskās 
komunikācijas sektoru. Regulatoram ir piešķirtas pilnvaras pieņemt normatīvos aktus saistībā 
ar konkursu rīkošanu, licencēšanu, spektra piešķiršanu, frekvenču pārvaldību, novērošanu, 
uzraudzību, izmeklēšanu un sankciju piemērošanu.

                                               
1 Skatīt ieteikumu, 17. lpp.
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Pašreizējās iecelšanas procedūras1 būtu jāmaina, lai efektīvi garantētu neatkarību no jebkādas 
iejaukšanās, proti, lai nebūtu iespējams saņemt nekādas instrukcijas un lai atlaišana netiktu 
izmantota kā politiska spiediena līdzeklis. 

Trīs sabiedriskās raidorganizācijas ir apvienotas Plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu atbalsta un 
līdzekļu pārvaldības fondā (kas izveidots ar Akta Nr. CLXXXV 136. pantu), kurš atbild par 
sabiedrisko raidorganizāciju līdzekļu administrēšanu un programmu veidošanas koordinēšanu. 
Fonda uzraudzības valdes struktūra un vadošo darbinieku atlase, ko veic Plašsaziņas līdzekļu 
padomes priekšsēdētājs, vieš bažas, jo tas kaitē plurālismam un neatkarībai. 

Akta Nr. CLXXXV 101. panta 4. punktā Ungārijas Ziņu aģentūrai tiek piešķirtas ekskluzīvas 
tiesības veidot ziņu programmas sabiedriskajiem plašsaziņas pakalpojumu sniedzējiem, 
savukārt attiecībā uz visām lielākajām privātajām raidorganizācijām ir paredzēts, ka tām būs 
pašām savs ziņu dienests; Eiropas Padomes veiktā analīze parāda, ka sabiedrisko 
raidorganizāciju pienākums izmantot valsts ziņu aģentūru ir nepamatots un netaisnīgs ziņu 
sniegšanas pluralitātes ierobežojums, un tas būtu jānovērš.

Arī tiem noteikumiem, kas regulē Ungārijas sabiedrisko raidorganizāciju struktūru, vadību un 
redakcionālo uzraudzību, varētu būt ievērojama ietekme uz plurālismu un saturu.

Šīs trīs sabiedriskās raidorganizācijas un Ungārijas Ziņu aģentūra pieder Sabiedrisko 
pakalpojumu fondam, kuru pārvalda tikai pilnvaroto padome. Trīs padomes locekļus izvirza 
parlamenta vadošā partija vai partijas, bet pārējos trīs locekļus izvirza opozīcijas partijas. 
Kandidātus ievēl ar divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu.

Plašsaziņas līdzekļu padome ieceļ pilnvaroto padomes priekšsēdētāju un otru locekli uz 
deviņiem gadiem, un arī parlamenta partiju ievēlētajiem locekļiem pilnvaru termiņš ir deviņi 
gadi (2010. gada Akta Nr. CLXXXV 86. pants).  

Sabiedrisko pakalpojumu fonds ir atbildīgs par sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem 
kopumā, un tam ir arī svarīga loma katra sabiedriskā plašsaziņas līdzekļa vadītāja iecelšanā un 
atlaišanā. Tas ieceļ sabiedrisko raidorganizāciju uzraudzības valdes, kas uzrauga 
raidorganizāciju vadību, priekšsēdētāju un lielāko daļu locekļu. Sabiedrisko pakalpojumu 
fonda valde izvērtē atbilstību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misijai. Eiropas Padomes 
sagatavotajā analīzē ir uzsvērts, ka būtu skaidri jānosaka, ka ne pilnvaroto padomei, ne 
uzraudzības valdei nevar būt nekāda loma programmu veidošanas noteikšanā, kā arī nevar būt 
nekāda redakcionāla ietekme. 

Tāpēc būtu jāpārskata pašreizējā amatā iecelšanas sistēma plašsaziņas līdzekļus 
reglamentējošajās struktūrās (Plašsaziņas līdzekļu valdē, Sabiedrisko pakalpojumu fonda 
pilnvaroto padomē un Sabiedrisko pakalpojumu uzraudzības valdē), lai nodrošinātu politisku 
neitralitāti. Šajā saistībā nepietiek ar to, ka iecelšana ir atkarīga no konkrēta balsu vairākuma, 
jo iecelšanas noteikumam ir būtiska nozīme, lai izveidotu dažādu, iekļaujošu un 
plurālistisku — kultūras, politiskā un visādā citā ziņā — sastāvu. Tas netiek ievērots, ja 

                                               
1 Iestādes priekšsēdētāju varētu ievēlēt arī par Plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju. Priekšsēdētāju tieö i 
ieceļ premjerministrs uz deviņu gadu termiņu, un pēc šī termiņa viņu var ievēlēt no jauna. Priekšsēdētājam ir 
tiesības iecelt divus vicepriekšsēdētājus uz nenoteiktu termiņu. Šī iecelö ana ir tieša, bez iepriekšējas oficiālas 
atlases procedūras vai publiska konkursa.
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balsošanas noteikums neveicina šādu plurālistisku, dažādu un iekļaujošu pārstāvību Padomē. 

Lai aizsargātu plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēju redakcionālo neatkarību un iestāžu 
autonomiju, Eiropas Padome iesaka, ka „plašsaziņas līdzekļu iestādei nevajadzētu būt 
lēmumu pieņemšanas pilnvarām attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu kodeksa izstrādes un 
apstiprināšanas procesu, kā arī uz plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu jomas noteikšanu”1.

Tiek ierosināts pilnīgi grozīt Sabiedrisko pakalpojumu fonda finansēšanas sistēmu, lai 
garantētu sabiedrisko raidorganizāciju finansējuma un izdevumu pārredzamību un lai to 
pārvaldība tiktu īstenota saskaņā ar finansiālās autonomijas principu.

Citi ieteikumi attiecas uz plašsaziņas līdzekļu un komunikāciju komisāra institūciju (Akta 
Nr. CLXXXV 139. pants un nākamie panti), ko būtu iespējams aizvietot ar likumīgu ombudu, 
kuram būtu pilnīgi pārsūdzamas pilnvaras izskatīt patērētāju sūdzības par elektronisko sakaru 
pakalpojumiem.

Būtu jāsvītro izņēmums vispārīgajā piedāvājumu konkursu par noteiktu lineāro pakalpojumu 
sniegšanu kārtībā, kas paredzēta Akta Nr. CLXXXV 48. panta 4. punktā, kurā norādīts, ka 
noteiktā periodā līdz trim gadiem plašsaziņas līdzekļu iestādei ir tiesības bez konkursa 
procedūras pilnvarot uzņēmumu sniegt plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus nolūkā veikt 
sabiedriskās funkcijas.

Lai garantētu reālu konkurenci un taisnīgumu, kā arī pieteikumu iesniedzēju tiesību 
aizsardzību, attiecībā uz noteikumu par konkursa paziņojumu, kas plašsaziņas līdzekļu 
iestādei būtu jāpublicē, tiek ieteikts, ka tajā varētu būt paredzēta iespēja pieteikumu 
iesniedzējiem konkursa paziņojumu iesniegt tiesiskai izskatīšanai, pirms to izmanto par 
pamatu novērtēšanai. 15 dienu periods plašsaziņas līdzekļu iestādes lēmuma par konkursa 
rezultātiem tiesiskas izskatīšanas pieprasīšanai būtu jāpagarina. 163. panta 3. punkts būtu 
jāgroza, lai ieviestu iespēju atlikt administratīvu rīkojumu izpildi un sankciju piemērošanu 
gadījumos, kad iesniegtas sūdzības par Plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumiem.

Tika pausts uzskats, ka noteikumiem par Plašsaziņas līdzekļu iestādes biroja un Plašsaziņas 
līdzekļu padomes pilnvarām piemērot sankcijas visiem plašsaziņas līdzekļiem, tostarp 
drukātajai un tiešsaistes presei, par ikvienu plašsaziņas līdzekļu tiesību akta pārkāpumu (Akta 
Nr. CLXXXV 185. pants un nākamie panti), iespējams, būs negatīva ietekme uz 
neaizsargātajiem tirgiem, kas varētu pārtraukt savu darbību, un stindzinoša ietekme uz 
plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Eiropas Padomes eksperti iesaka veikt grozījumus šajos 
pantos, lai garantētu samērību starp pārkāpuma smagumu un piemērojamo sankciju bardzību, 
kā arī svītrot tos punktus, kas attiecas uz maksimālajām sankcijām, kuras var piemērot 
drukātās un tiešsaistes preses pakalpojumu sniedzējiem.

Citos ieteikumos ir paredzēts, ka Plašsaziņas līdzekļu padomei nebūtu jāiejaucas 
pašregulējošo struktūru darbībās, un ir norādīts, ka tiesību aktā būtu jāstiprina pašregulācijas 
veicināšana. Būtu jāgroza Akta Nr. CLXXXV 66. pants, lai ieviestu sabiedrisko plašsaziņas 

                                               
1 Skatīt Akta Nr. CLXXXV 95., 98. un 136. pantu, kas reglamentē plašsaziņas līdzekļu pārvaldības iestādes 
pilnvaras attiecībā uz Sabiedrisko pakalpojumu fondu. 
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līdzekļu pakalpojumu pārredzamu regulēšanu, pamatojoties uz sabiedrības interešu prasībām. 
Saistībā ar tiem tiesību aktā paredzētajiem pienākumiem, kas noteikti drukātajiem plašsaziņas 
līdzekļiem, kuri ir pretrunā labākajai starptautiskajai praksei, kas mudina presi regulēt pašai 
sevi, Akta Nr. CIV 12. pantā ietvertie noteikumi par tiesībām pieprasīt korekcijas presē būtu 
jāgroza, lai ļautu pašregulējošām struktūrām noteikt pašām savus standartus; šīs tiesības būtu 
jāierobežo, attiecinot tās tikai uz tādu saturu, kas pēc būtības ir maldinošs vai negodīgs.


