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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 924/2005, Luis Herrero-Tejedor, Espanjan kansalainen, (kahdeksan 
espanjalaisen toimittajan puolesta,) (ja 700 000 allekirjoittanutta,) Katalonian 
alueellisten viranomaisten kieltäytymisestä uusimasta katalonialaisen COPE-
radioaseman lähetystoimintaa koskevaa lisenssiä

Vetoomus nro 1004/2005, Miguel Bernad Remon, Espanjan kansalainen, (Mano Limpias 
– Colectivo de Fonctionarios Publicos -yhdistyksen puolesta,) sananvapauden ja 
mielipiteenvapauden kunnioittamatta jättämisestä Espanjan viranomaisten toimesta 
katalonialaisen COPE-radioaseman sulkemista koskevan päätöksen perusteella

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomus nro 924/2005

Vetoomuksen esittäjä, Euroopan parlamentin jäsen Luis Herrero-Tejedor vastustaa kahdeksan 
espanjalaisen toimittajan puolesta sitä, että Katalonian alueelliset viranomaiset ovat 
kieltäytyneet uusimasta katalonialaisen COPE-radioaseman lähetystoimintaa koskevaa 
lisenssiä (Tarragonassa, Manresassa ja Barcelonassa). Paikallishallinnon mukaan päätöstä 
voidaan perustella sillä, että COPE-radioasema lähettää Katalonian vastaisia ohjelmia, jotka 
lietsovat vihaa, väkivaltaa ja erimielisyyttä. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että väitteet ovat 
tekaistuja ja että ne ovat seurausta sosialistisen puolueen johtamasta 
mustamaalauskampanjasta. Hän pyytää Euroopan parlamentilta toimia EU:n 
perustamissopimuksissa ja Euroopan perusoikeuskirjassa vahvistetun sananvapauden vakavan 
rikkomuksen estämiseksi. Vetoomukseen on allekirjoittanut yli 100 000 henkilöä.

Vetoomus nro 1004/2005

Vetoomuksen esittäjä katsoo Mano Limpias – Colectivo de Fonctionarios 
Publicos -yhdistyksen puolesta, että Espanjan julkisviranomaisten suunnitelma sulkea 
katalonialainen COPE-radioasema rikkoo sananvapautta ja mielipiteenvapautta. Hän pyytää 
Euroopan parlamentilta pikaisia toimia. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Katalonian 
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paikallishallinnon päätös olla jatkamatta katalonialaisen COPE-radioaseman lähetystoimintaa 
koskevaa lisenssiä on vastoin useiden keskeisten asiakirjojen, kuten Espanjan perustuslain, 
Euroopan unionin perustuslakisopimuksen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 
määräyksiä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 924/2005. Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. helmikuuta 2006. Komissiota 
pyydettiin toimittamaan tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).
Vetoomus nro 1004/2005. Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. maaliskuuta 2006. Komissiota 
pyydettiin toimittamaan tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Tämän vetoomuksen allekirjoittajat haluavat kiinnittää Euroopan parlamentin huomion 
lisenssiä koskevaan päätökseen, jonka asiasta vastaavat Katalonian viranomaiset ovat tehneet. 
Allekirjoittajien mukaan Katalonia paikallishallitus vei COPE-radioasemalta oikeuden 
lähettää ohjelmia FM-taajuuksilla. He katsovat, että päätöksellä rikotaan perusoikeuksia, 
pääasiassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklaa, perusoikeuskirjan 
11 artiklaa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
10 artiklaa.

Perusoikeuksien kunnioittamisesta, tarkemmin ottaen oikeudesta saada tietoja ja 
sananvapaudesta, säädetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 11 artiklassa. Vaikka viimeksi mainittu asiakirja ei ole oikeudellisesti 
sitova väline, se on keskeinen viittauskohde, sillä EU määrittelee siinä joukon perusoikeuksia 
ja antaa ohjeita Euroopan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon osalta.

Yksittäisten lisenssejä koskevien päätösten sisältöön liittyvät kysymykset ja oikeus käyttää 
radiotaajuuksia tilanteessa, jossa resurssit ovat vähäisiä, kuuluvat kansallisten viranomaisten 
toimivaltaan. 

Itse asiassa direktiivillä 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus liittää erityisehtoja radiotaajuuksien käyttöä koskeviin oikeuksiin, jos kyseessä 
on tietyn sisällön tai tietyn audiovisuaalisen palvelun välittäminen.

Tiivistetysti voidaan todeta, että toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tiettyyn 
päätökseen liittyvät kysymykset olisi käsiteltävä kyseisen jäsenvaltion perustuslaillisessa 
järjestelmässä. Muissa tapauksissa oikeutta voidaan hakea Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa.


