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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 924/2005, ingediend door Luis Herrero-Tejedor (Spaanse nationaliteit), 
namens acht Spaanse journalisten, gesteund door 700 000 medeondertekenaars, over de 
weigering van de Catalaanse regionale overheid om de uitzendrechten van radiostation 
COPE in Catalonië te verlengen

Verzoekschrift 1004/2005, ingediend door Miguel Bernad Remon (Spaanse 
nationaliteit), namens de Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, over de 
schending van het recht op vrijheid van meningsuiting door de Spaanse autoriteiten als 
gevolg van de beslissing om het radiostation COPE in Catalonië te sluiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoekschrift 924/2005

Indiener, lid van het Europees Parlement Luis Herrero-Tejedor, maakt namens acht Spaanse 
journalisten bezwaar tegen de weigering van de Catalaanse regionale overheid om de 
uitzendrechten van radiostation COPE in Catalonië (Tarragona, Manresa en Barcelona) te 
verlengen. Volgens de plaatselijke overheid is de beslissing gerechtvaardigd door het feit dat 
het radiostation COPE anti-Catalaanse programma’s uitzendt die aanzetten tot haat, geweld en 
verdeeldheid. Indiener beweert dat deze beschuldigingen, die in het kader van een 
lastercampagne van de Socialistische Partij zijn geuit, onterecht zijn. Hij verzoekt het 
Europees Parlement actie te ondernemen ter voorkoming van een ernstige schending van de 
vrijheid van meningsuiting, die in EU-Verdragen en het Handvest van de Grondrechten van 
de Europese Unie is vastgelegd. Het verzoekschrift wordt door meer dan 100 000 
medeondertekenaars gesteund.

Verzoekschrift 1004/2005

Indiener beweert namens de Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos dat het 
voornemen van de Spaanse regering om het radiostation COPE in Catalonië te sluiten een 
schending vormt van het recht op vrijheid van meningsuiting en hij verzoekt om 
onmiddellijke actie door het Europees Parlement. Indiener beweert dat een aantal essentiële 
documenten, waaronder de Spaanse Grondwet, het Grondwettelijk Verdrag van de EU, de 
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Europese Conventie betreffende de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden en de Universele Verklaring van de rechten van de mens, zijn geschonden door de 
beslissing van de plaatselijke Catalaanse regering om de uitzendrechten van COPE in 
Catalonië niet te verlengen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 924/2005. Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2006. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).
Verzoekschrift 1004/2005. Ontvankelijk verklaard op 20 maart 2006. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007.

Ondertekenaars van dit verzoekschrift willen de aandacht van het Europees Parlement 
vestigen op een beslissing van de verantwoordelijke Catalaanse autoriteit met betrekking tot 
het verstrekken van uitzendrechten. Volgens ondertekenaars heeft de Generalitat (regionale 
overheid) van Catalonië de FM-frequenties van het radiostation COPE “weggehaald”. Zij 
beschouwen deze beslissing als een schending van de grondrechten, voornamelijk van artikel 
6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 11 van het Handvest van de 
Grondrechten en artikel 10 van de Conventie betreffende de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

Het respecteren van de grondrechten en met name het recht op informatie en vrijheid van 
meningsuiting is vastgelegd in artikel 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten. Hoewel het laatste niet wettelijk bindend is, 
is het een belangrijk referentiepunt, omdat de EU daarin een overzicht van grondrechten heeft 
vastgesteld en aanwijzingen geeft met betrekking tot de toepassing van het Europese 
Gemeenschapsrecht.

Inhoudelijke kwesties betreffende individuele beslissingen met betrekking tot het verstrekken 
van uitzendrechten en de rechten van het gebruik van radiofrequenties in geval van 
schaarsheid van middelen worden overgelaten aan de nationale autoriteiten.

Richtlijn 2002/20/EG (de Machtigingsrichtlijn) geeft lidstaten feitelijk de mogelijkheid 
bepaalde voorwaarden te verbinden aan het gebruik van radiofrequenties voor de doorgifte 
van specifieke inhoud of specifieke audiovisuele diensten.

De conclusie: kwesties die verband houden met bepaalde beslissingen van een daartoe 
bevoegde nationale regelgevende autoriteit dienen te worden afgehandeld binnen het 
constitutionele systeem van die lidstaat, of anders kan men proberen via het Europees Hof 
voor de rechten van de mens rechtzetting te krijgen.
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