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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Luis Herrero-Tejedor, spanyol állampolgár által nyolc spanyol újságíró 
képviseletében benyújtott, 700 000 aláírást tartalmazó, 0924/2005. sz. petíció a katalóniai 
COPE rádióállomás sugárzási engedélye megújításának a katalán regionális hatóságok 
által történő megtagadásáról

A Miguel Bernad Remon, spanyol állampolgár által a Mano Limpias - Colectivo de 
Fonctionarios Publicos nevében benyújtott 1004/2005. sz. petíció a szólás- és 
véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog spanyol hatóságok általi tiszteletben 
tartásának elmulasztásáról a katalóniai COPE rádióállomás bezárására irányuló 
döntést követően

1. A petíció összefoglalása

0924/2005 sz. petíció

A petíció benyújtója, Luis Herrero-Tejedor európai parlamenti képviselő nyolc spanyol 
újságíró képviseletében tiltakozik az ellen, hogy a katalán hatóságok megtagadták 
Katalóniában (Tarragona, Manresa és Barcelona) a COPE rádióállomás sugárzási 
engedélyeinek megújítását. A helyi önkormányzat szerint a határozat indoka az a tény, hogy a 
COPE rádióállomás katalánellenes műsorokat sugároz, amelyek gyűlöletet, kegyetlenséget és 
megosztottságot szítanak. A petíció benyújtója fenntartja, hogy e vádak hamisak, és a 
Szocialista Párt által irányított befeketítési kampány eredményei. Kéri az EP intézkedését 
annak érdekében, hogy megelőzhető legyen az EU szerződéseiben és az európai Alapjogi 
Chartában foglalt szólásszabadsági jog súlyos megsértése. A petícióhoz 100 000-nél több 
aláíró csatlakozott.

1004/2005 sz. petíció

A petíció benyújtója a Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos nevében kifejti 
véleményét, miszerint a spanyol hatóságoknak a katalóniai COPE rádióállomás bezárására 
irányuló szándéka sérti a szólás- és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogot, és ezért az 
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Európai Parlament haladéktalan intézkedését kéri. A petíció benyújtója szerint a helyi katalán 
önkormányzat azon döntésével, hogy megtagadja a COPE rádióállomás sugárzási 
engedélyének megújítását, számos alapvető dokumentumot sért meg, többek között a spanyol 
alkotmányt, az EU alkotmányos szerződését, az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményt, valamint az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát.

2. Elfogadhatóság

0924/2005. sz. petíció. Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. február 15. Felkérik a Bizottságot, 
hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
1004/2005. sz. petíció. Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. március 20. Felkérik a Bizottságot, 
hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

A petíció aláírói fel kívánják hívni az Európai Parlament figyelmét egy, a felelős katalán 
hatóság által hozott engedélyezési döntésre. Az aláírók szerint a katalán Generalitat a COPE 
rádióállomástól „elvette” az FM frekvenciát. E döntést az alapvető jogok elleni támadásként 
értékelik, különös tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikkére, az alapjogi 
charta 11. cikkére, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
egyezmény 10 cikkére.

Az alapvető jogok tiszteletben tartásáról, és pontosabban a tájékoztatáshoz és a 
szólásszabadsághoz való jogról az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikke, illetve az 
alapjogi charta 11. cikke rendelkezik. És bár az utóbbi jogilag nem kötelező érvényű, 
lényeges hivatkozásnak tekinthető, mivel az EU megállapította az alapvető jogokat, és 
iránymutatásokat nyújt az Európai Közösség jogának végrehajtására vonatkozóan.

Az egyes engedélyezési határozatok tartalmával, illetve – erőforráshiány esetén – a 
rádiófrekvenciák használatával kapcsolatos kérdések a nemzeti hatóságok hatáskörébe 
tartoznak.

A 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) felkínálja a tagállamok számára annak a 
lehetőségét, hogy meghatározott tartalmak sugárzása vagy meghatározott audiovizuális 
szolgáltatások nyújtása esetén bizonyos feltételektől tegyék függővé a rádiófrekvenciák 
használati jogát.

Következésképpen az illetékes nemzeti szabályozási hatóság bizonyos határozataival 
kapcsolatos kérdésekkel az érintett tagállam alkotmányos rendszerén belül kell foglalkozni, 
vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságához lehet jogorvoslatért fordulni.
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