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Temats: Lūgumraksts Nr. 0543/2020, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Francisco Almoguera Haro, par pārkāpumiem Spānijas Valsts radio un 
televīzijas korporācijā (CRTVE)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka iepriekšējos divos gados Spānijas Valsts radio un 
televīzijas korporācijas (CRTVE – Corporación de Radio Televisión Española) vadībā trūkst 
demokrātiskas kontroles. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka CRTVE reglamentē 2006. gada 
5. jūnija Likums Nr. 17/2006, kurā noteikts, ka CRTVE pieder valstij, un noteikta tās 
pārvaldības struktūra. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šajā likumā cita starpā ir noteikts, 
ka CRTVE vadība ir autonoma un funkcionāli neatkarīga no valdības un valsts pārvaldes. Tajā 
arī noteikts, ka CRTVE administrēšanu un pārvaldību veic Direktoru padome, kuras parastās 
izpildfunkcijas īsteno priekšsēdētājs, kas vada CRTVE, un ka Direktoru padomes locekļus 
izvēlas Parlaments, sešus – Deputātu kongress un četrus – Senāts. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka 2018. gada 22. jūnijā Spānijas valdība izmantoja Karaļa dekrētlikumu, lai atlaistu 
iepriekšējo Direktoru padomi. Līdz brīdim, kad varētu tikt iecelti CRTVE jaunās Direktoru 
padomes locekļi un tās jaunais priekšsēdētājs, tika nosaukts viens pagaidu administrators, kas 
uzņemtos atbildību par CRTVE administrāciju un pārstāvētu to uz ierobežotu laiku līdz 
padomes locekļu iecelšanai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tas nodrošināja laiku 
atklāta darbā pieņemšanas konkursa rīkošanai, lai izvēlētos jauno Direktoru padomi un tās 
priekšsēdētāju. Tomēr kopš tā laika šī procedūra ir apstājusies. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, 
lai Spānijas iestādes tiktu mudinātas ievērot demokrātisko praksi attiecībā uz spēkā esošo 
tiesību aktu izpildi, un turpinātu, kā arī pabeigtu atklāto konkursu par jaunas CRTVE 
Direktoru padomes pieņemšanu darbā, ieceļot arī tās priekšsēdētāju.

2. Pieņemamība
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Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. oktobrī

2020. gada 11. maija iesniegumā lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Spānijas Valsts 
radio un televīzijas korporācijas (CRTVE – Spanish National Radio and Television 
Corporation) vadībā trūkst demokrātiskas kontroles. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem CRTVE ir valsts īpašums, bet tā pārvaldība ir autonoma. 
Spānijas valdība 2018. gada 22. jūnijā atlaida iepriekšējo Direktoru padomi, kas nodrošināja 
CRTVE administratīvās un pārvaldības funkcijas, un iecēla vienu raidorganizācijas pagaidu 
administratoru līdz jaunās valdes iecelšanai. Līdz šim brīdim jauna valde nav iecelta.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Spānijas iestādes tiktu mudinātas ievērot demokrātisko praksi 
attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu izpildi, un turpinātu, kā arī pabeigtu atklāto konkursu par 
jaunas CRTVE padomes iecelšanu.

Komisijas ieskatā “Audiovizuālo mediju duālajai sistēmai” ir liela vērtība, jo gan sabiedriskie 
plašsaziņas līdzekļi, gan komerciālās raidorganizācijas sniedz ieguldījumu dzīvotspējīgā un 
plurālistiskā audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu ekosistēmā. Tomēr saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 29. protokolu par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs ES 
kompetence jautājumos, kas attiecas uz dalībvalstu sabiedriskās apraides sistēmu organizāciju, 
ir ierobežota. Lai gan pārskatītajā Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā (AVMPD)1 ir 
detalizēti izklāstītas mediju regulatoru neatkarības garantijas, tostarp noteikumi par valsts 
regulatīvo iestāžu un struktūru vadītāju un koleģiālo struktūru locekļu, kuri pilda vadības 
funkciju, iecelšanu un atcelšanu no amata, attiecībā uz sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem 
līdzīgi noteikumi nav spēkā.

Tomēr plašsaziņas līdzekļu brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir jebkuras demokrātijas 
pamatvērtības, un Komisija tās atbalsta savas kompetences ietvaros, izmantojot dažādas 
(galvenokārt neleģislatīvas) iniciatīvas. Tās cita starpā ietver līdzfinansējumu Plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma uzraudzības instrumentam, kura jaunākais izdevums tika publicēts 
2020. gada 23. jūlijā2.

Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instruments ir zinātnisks instruments, lai 
dokumentētu plašsaziņas līdzekļu ekosistēmu veselību, detalizēti izklāstot plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma un brīvības apdraudējumu dalībvalstīs un dažās kandidātvalstīs. Ziņojumus par 
konkrētām valstīm sagatavo neatkarīgi pētnieki. Jaunākais 2020. gada ziņojums par Spāniju 
attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzības priekšmetu3.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1808 (2018. gada 14. novembris), ar ko, ņemot vērā 
mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 303, 28.11.2018., 69.–92. lpp.).
2 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-2020-upgraded-media-pluralism-
monitor-confirms-risks-media-pluralism
3 Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzība digitālajā laikmetā: Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības 
instrumenta piemērošana Eiropas Savienībā, Albānijā un Turcijā 2018.–2019. gadā. Valsts ziņojums: Spānija 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-2020-upgraded-media-pluralism-monitor-confirms-risks-media-pluralism
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-2020-upgraded-media-pluralism-monitor-confirms-risks-media-pluralism
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Komisija izskata turpmākas politikas iespējas, kas varētu stiprināt plašsaziņas līdzekļu brīvību 
un plašsaziņas līdzekļu plurālismu gaidāmā Eiropas Demokrātijas rīcības plāna ietvaros. 
Komisija ir veikusi sabiedrisko apspriešanu4 , lai apkopotu iedzīvotāju un ieinteresēto personu 
viedokļus.

Secinājums

Komisija neuzskata, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti. Tā uzskata, ka dalībvalsts pienākums ir 
rīkoties, lai aizsargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu saskaņā ar vērtībām, kas ir 
Savienības pamatā.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1352 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12506-European-Democracy-Action-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1352

