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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0924/2005 af Luis Herrero-Tejedor, spansk statsborger, for otte spanske 
journalister, og 700.000 medunderskrivere, om de catalanske regionale myndigheders 
afslag på fornyelse af radiostationen COPE's sendetilladelser i Catalonien

Andragende 1004/2005 af Miguel Bernad Remon, spansk statsborger, for Mano Limpias 
- Colectivo de Fonctionarios Publicos, om de spanske myndigheders manglende respekt 
for ytrings- og meningsfriheden efter beslutningen om at lukke radiostationen COPE i 
Catalonien

1. Sammendrag

Andragende 0924/2005

Andrageren, medlem af Europa-Parlamentet Luis Herrero-Tejedor, protesterer på vegne af 
otte spanske journalister imod de catalanske regionale myndigheders afslag på at forny 
radiostationen COPE's sendetilladelser i Catalonien (Tarragona, Manresa og Barcelona). 
Ifølge den lokale regering er beslutningen begrundet i, at radiostationen COPE sender 
anticatalanske programmer, der ansporer til had, vold og splittelse. Andrageren hævder, at 
disse beskyldninger er ukorrekte og resultatet af en smædekampagne ført af Spaniens 
Socialistiske Arbejderparti. Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind for at forhindre 
en alvorlig krænkelse af ytringsfriheden, som er knæsat i traktaterne og EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. Andragendet støttes af over 100.000 medunderskrivere.

Andragende 1004/2005

Andrageren hævder på vegne af Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, at de 
spanske offentlige myndigheders hensigt om at lukke radiostationen COPE i Catalonien udgør 
en krænkelse af ytrings- og meningsfriheden, og anmoder om, at Europa-Parlamentet skrider 
ind omgående. Andrageren påpeger, at en række grundlæggende dokumenter, herunder den 
spanske forfatning, EU's forfatningstraktat, den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og verdenserklæringen om 
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menneskerettigheder, er blevet krænket som følge af den lokale catalanske regerings 
beslutning om ikke at forlænge COPE's sendetilladelse i Catalonien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. marts 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

Underskriverne af dette andragende ønsker at gøre Europa-Parlamentet opmærksom på en 
beslutning om sendetilladelse truffet af de kompetente catalanske myndigheder. Ifølge 
underskriverne "fratog" Cataloniens Generalitat radiostationen COPE dens FM-frekvenser. 
De mener, at denne beslutning er et angreb på de grundlæggende rettigheder, navnlig i 
henhold til EU-traktatens artikel 6 og 7, artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder og 
artikel 10 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Respekten for de grundlæggende rettigheder, nærmere betegnet ytrings- og 
informationsfriheden, er knæsat i EU-traktatens artikel 6 og 7 og i artikel 11 i chartret om 
grundlæggende rettigheder. Selv om sidstnævnte ikke er juridisk bindende, er det en vigtig 
reference, eftersom EU har opstillet et katalog af grundlæggende rettigheder og giver nogle 
retningslinjer for gennemførelsen af EF-lovgivningen.

Indholdsrelaterede spørgsmål om de enkelte beslutninger om sendetilladelser og retten til at 
bruge radiofrekvenser i tilfælde af ressourcemangel er op til de nationale myndigheder.

Faktisk giver direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet) medlemsstaterne mulighed for at 
knytte specifikke vilkår til brugsretten til radiofrekvenser til transmission af specifikt indhold 
eller specifikke audiovisuelle tjenester.

Som følge heraf bør spørgsmål forbundet med en kompetent national tilsynsmyndigheds 
specifikke beslutninger behandles inden for rammerne af den pågældende medlemsstats 
forfatningsmæssige system, eller der kan evt. rejses sag ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.


