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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0924/2005, του Luis Herrero-Tejedor, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος οκτώ 
ισπανών δημοσιογράφων, η οποία συνοδεύεται από 700 000 υπογραφές, σχετικά με την 
άρνηση των καταλανικών περιφερειακών αρχών να ανανεώσουν την άδεια εκπομπής 
του ραδιοφωνικού σταθμού COPE, στην Καταλονία

Αναφορά 1004/2005, του Miguel Bernad Remon, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos», σχετικά με τον μη σεβασμό του 
δικαιώματος έκφρασης και γνώμης από τις ισπανικές αρχές μετά την απόφαση να 
κλείσουν τον ραδιοφωνικό σταθμό COPE στην Καταλονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Αναφορά 0924/2005

Ο Luis Herrero-Tejedor, βουλευτής του ΕΚ, ο οποίος υποβάλλει την αναφορά εξ ονόματος 
οκτώ ισπανών δημοσιογράφων, διαμαρτύρεται για την άρνηση των καταλανικών αρχών να 
ανανεώσουν την άδεια εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού COPE στην Καταλονία 
(Tarragona, Manresa και Βαρκελώνη). Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση η απόφαση 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός COPE εκπέμπει αντικαταλανικά 
προγράμματα που καλλιεργούν αισθήματα μίσους και υποκινούν τη βία και το διχασμό. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι οι εν λόγω κατηγορίες είναι ψευδείς και αποτελούν το αποτέλεσμα 
συκοφαντικής εκστρατείας στην οποία πρωτοστατεί το σοσιαλιστικό κόμμα. Ζητεί από το ΕΚ 
να παρέμβει προκειμένου να αποτρέψει μια σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος της 
ελευθερίας της έκφρασης όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η αναφορά συνοδεύεται από περισσότερες από 100 000 
υπογραφές.

Αναφορά 1004/2005
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Ο αναφέρων, εξ ονόματος του συλλόγου δημοσίων υπαλλήλων «Mano Limpias», διατείνεται 
ότι η πρόθεση των ισπανικών δημόσιων αρχών να κλείσουν τον ραδιοφωνικό σταθμό COPE 
στην Καταλονία συνιστά παραβίαση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και γνώμης και 
ζητεί την άμεση ανάληψη δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι αρκετά θεμελιώδη έγγραφα, περιλαμβανομένου του ισπανικού Συντάγματος, της 
Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουν παραβιαστεί μετά την απόφαση της 
τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας να αρνηθεί την παράταση της άδειας εκπομπής του 
COPE στην Καταλονία.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 0924/2005. Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
Αναφορά 1004/2005. Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαρτίου 2006. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Οι υπογράφοντες την παρούσα αναφορά επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια απόφαση που εξέδωσε η αρμόδια για την ανανέωση 
αδειών καταλανική αρχή. Σύμφωνα με τους υπογράφοντες η τοπική κυβέρνηση της 
Καταλονίας «αφαίρεσε» τις συχνότητες FM από τον ραδιοφωνικό σταθμό COPE. Οι 
υπογράφοντες θεωρούν ότι η εν λόγω απόφαση συνιστά παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται κυρίως στα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 
10 της Σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών.

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα του δικαιώματος στην 
ελευθερία πληροφόρησης και έκφρασης κατοχυρώνονται στα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παρόλο 
που ο τελευταίος δεν είναι νομικά δεσμευτικός, αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς διότι η 
ΕΕ έχει καθορίσει έναν κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων και παρέχει κατευθύνσεις όσον 
αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.

Τα ζητήματα περιεχομένου σχετικά με μεμονωμένες αποφάσεις έκδοσης ή ανανέωσης αδειών 
καθώς και τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφωνικών συχνοτήτων σε περίπτωση ανεπάρκειας των 
συναφών πόρων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 

Για την ακρίβεια, η οδηγία 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να συνδέουν ειδικούς όρους με τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφωνικών 
συχνοτήτων για τη μετάδοση συγκεκριμένου περιεχομένου ή συγκεκριμένων 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών. 

Συμπερασματικά, τα ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες αποφάσεις μιας αρμόδιας 
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εθνικής ρυθμιστικής αρχής πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του συνταγματικού 
συστήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή μέσω προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 


