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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0543/2020, adresată de Francisco Almoguera Haro, de cetățenie 
spaniolă, privind neregulile din cadrul Societății Naționale de 
Radioteleviziune din Spania (CRTVE)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă lipsa controlului democratic în ultimii doi ani în ceea ce privește 
conducerea Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE — Societatea Națională de 
Radioteleviziune din Spania). Petiționarul afirmă că CRTVE este reglementată de Legea 
nr. 17/2006 din 5 iunie 2006, care prevede că CRTVE se află în proprietate publică și își 
stabilește structura de gestionare.  Petiționarul subliniază că această lege stabilește, printre 
altele, că CRTVE beneficiază de autonomie în gestionarea sa și este independentă din punct 
de vedere funcțional de guvern și de administrația națională de stat.  Aceasta stabilește, de 
asemenea, că administrarea și gestionarea CRTVE revine Consiliului de administrație, care 
îndeplinește funcțiile sale normale de conducere prin intermediul președintelui său, care 
prezidează CRTVE și că membrii Consiliului de administrație sunt aleși de către Parlament, 
șase de către Congresul Deputaților și patru de către Senat. Petiționarul relatează că, la 22 
iunie 2018, guvernul spaniol a utilizat un Decret-lege regal pentru a demite consiliul de 
administrație anterior. Până la numirea membrilor noului Consiliu de administrație al CRTVE 
și al noului său președinte, a fost numit un singur administrator provizoriu pentru a prelua 
administrația CRTVE și a o reprezenta pe o perioadă limitată de timp, până la numirea 
membrilor consiliului de administrație în conformitate cu legislația în vigoare. Aceasta a 
permis organizarea unui concurs deschis de recrutare în scopul selectării noului Consiliu de 
administrație și a președintelui acestuia. Cu toate acestea, procedura a rămas blocată de 
atunci. Petiționarul solicită ca autoritățile spaniole să fie îndemnate să respecte practica 
democratică normală, să respecte legislația în vigoare și să continue concursul deschis de 
recrutare a noilor membri ai Consiliului de administrație a CRTVE și de numire a 
președintelui acestuia și să îl finalizeze.
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2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2020

În petiția din 11 mai 2020, petiționarul reclamă lipsa controlului democratic în ceea ce privește 
conducerea Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE — Societatea Națională de 
Radioteleviziune din Spania). Petiționarul afirmă că, în conformitate cu legislația națională, 
CRTVE se află în proprietate publică, dar este autonomă în administrarea acesteia. Guvernul 
spaniol a demis Consiliul de administrație anterior, cu funcții administrative și de conducere 
ale CRTVE, la 22 iunie 2018 și a numit un administrator provizoriu unic pentru postul de 
televiziune în așteptarea numirii noului consiliu. Până la această dată, nu a fost numit niciun 
nou consiliu.

Petiționarul solicită ca autoritățile spaniole să fie îndemnate să respecte practica democratică 
normală, să respecte legislația în vigoare, să continue concursul deschis de recrutare a 
consiliului și să îl finalizeze.

Comisia acordă o mare importanță „sistemului dual al mass-mediei audiovizuale”, prin care 
atât serviciile publice de mass-media, cât și organismele comerciale de radiodifuziune 
contribuie la un ecosistem audiovizual viabil și pluralist. Cu toate acestea, în conformitate cu 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Protocolul nr. 29 privind sistemul de 
radiodifuziune publică în statele membre, competența UE în ceea ce privește organizarea 
sistemelor de radiodifuziune publică ale statelor membre este limitată. În timp ce Directiva 
revizuită privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV)1 a stabilit garanții detaliate 
pentru independența autorităților de reglementare din domeniul mass-mediei, inclusiv dispoziții 
privind condițiile și procedurile de numire și demitere a șefilor autorităților și organismelor 
naționale de reglementare sau a membrilor organismului colectiv care îndeplinește această 
funcție, nu există dispoziții comparabile privind serviciile publice de mass-media.

Cu toate acestea, libertatea și pluralismul mass-mediei constituie valori fundamentale în orice 
democrație, iar Comisia le sprijină, în limitele competențelor sale, prin diverse inițiative (în 
principal fără caracter legislativ). Aceasta include, printre altele, cofinanțarea Instrumentului 
de monitorizare a pluralismului mass-mediei, a cărui ultimă ediție a fost publicată la 23 iulie 
20202.

Instrumentul de monitorizare a pluralismului mass-mediei constituie un instrument științific de 
certificare a sănătății ecosistemelor mass-media, care detaliază amenințările la adresa 
pluralismului și libertății mass-mediei în statele membre și în unele țări candidate. Rapoartele 
sale specifice fiecărei țări sunt elaborate de cercetători independenți. Cel mai recent raport din 

1Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței, JO L 303, 28.11.2018, pp. 69-92.
2 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://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-2020-upgraded-media-pluralism-monitor-confirms-risks-media-pluralism
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2020 privind Spania face referire la obiectul plângerii petiționarului3.

Comisia analizează și alte opțiuni de politică care ar putea consolida libertatea și pluralismul 
mass-mediei, în cadrul viitorului Plan de acțiune pentru democrația europeană. Comisia a 
organizat o consultare publică4pentru a colecta opinii ale cetățenilor și ale părților interesate în 
acest scop.

Concluzie

Comisia nu vede un caz de încălcare a dreptului UE. De fapt, este responsabilitatea statului 
membru să ia măsuri pentru a proteja libertatea și pluralismul mass-mediei, în conformitate cu 
valorile pe care se întemeiază Uniunea.

3Monitorizarea pluralismului mass-mediei în era digitală: Aplicarea Instrumentului de monitorizare a 
pluralismului mass-mediei în Uniunea Europeană, Albania și Turcia în perioada 2018-2019. Raport de țară: 
Spania. 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1352 

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