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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0924/2005 złożona przez Luisa Herrero-Tejedora (Hiszpania), w imieniu ośmiu 
hiszpańskich dziennikarzy, z 700 000 podpisów, w sprawie odmowy katalońskich władz 
regionalnych odnowienia licencji nadawczej stacji radiowej COPE w Katalonii

Petycja 1004/2005 złożona przez Miguela Bernada Remona (Hiszpania), w imieniu 
Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, w sprawie braku poszanowania
przez władze hiszpańskie prawa do wolności wypowiedzi i wyrażania opinii 
w przypadku decyzji o zamknięciu stacji radiowej COPE w Katalonii

1. Streszczenie petycji

Petycja 0924/2005

Składający petycję, poseł do PE Luis Herrero-Tejedor zgłasza w imieniu ośmiu hiszpańskich 
dziennikarzy protest przeciwko odmowie katalońskich władz regionalnych odnowienia 
licencji nadawczej stacji radiowej COPE w Katalonii (Tarragona, Manresa i Barcelona). 
Według lokalnego rządu decyzja ta uzasadniona jest faktem, że stacja radiowa COPE nadaje 
antykatalońskie programy, które nawołują do nienawiści, przemocy i podziału. Składający 
petycję twierdzi, że zarzuty te są fałszywe i wynikają z oczerniającej kampanii prowadzonej 
przez Partię Socjalistyczną. Zwraca się on do PE o podjęcie działań w celu niedopuszczenia 
do poważnego naruszenia prawa do wolności wypowiedzi przewidzianego w traktatach UE 
oraz w Karcie praw podstawowych Unii. Pod petycją podpisało się ponad 100.000 osób.

Petycja 1004/2005

Składający petycję, w imieniu Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, twierdzi, 
że zamiar władz hiszpańskich dotyczący zamknięcia stacji radiowej COPE w Katalonii 
stanowi naruszenie prawa do wolności słowa i wyrażania opinii, i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie natychmiastowych działań. Składający petycję twierdzi, że na 
skutek decyzji lokalnego rządu katalońskiego odmawiającej przedłużenia licencji radiowej dla 
COPE w Katalonii naruszono szereg zasadniczych dokumentów, w tym Konstytucję
Hiszpanii, traktat konstytucyjny UE, Europejską konwencję o ochronie praw człowieka 
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i podstawowych wolności oraz Powszechną deklarację praw człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycję 0924/2005 uznano za dopuszczalną w dniu 15 lutego 2006 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

Petycję 1004/2005 uznano za dopuszczalną w dniu 20 marca 2006 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Osoby, które podpisały tę petycję, chcą zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na decyzję 
dotyczącą odnowienia licencji wydaną przez właściwe władze Katalonii. Osoby te twierdzą, 
że katalońska Generalitat „odebrała” stacji COPE częstotliwości FM, i uważają tę decyzję za 
atak na prawa podstawowe, w szczególności na art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 11 
karty praw podstawowych oraz art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności.

Poszanowanie praw podstawowych, a konkretniej prawa do informacji i wolności 
wypowiedzi zostały zapisane w art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej i w art. 11 karty praw 
podstawowych. Pomimo że przepisy zawarte w karcie nie są prawnie wiążące, stanowią one
ważny punkt odniesienia, ponieważ UE stworzyła katalog praw podstawowych i formułuje
wskazówki dotyczące wdrażania prawa Wspólnoty Europejskiej.

Kwestie odnoszące się do treści decyzji dotyczących wydawania indywidualnych licencji oraz 
do prawa użytkowania częstotliwości radiowych w przypadku niedostatku zasobów 
pozostawia się do rozstrzygnięcia władzom krajowym.

W rzeczywistości dyrektywa 2002/20/EWG (dyrektywa o zezwoleniach) stwarza państwom 
członkowskim możliwość nałożenia specjalnych wymogów, jakie muszą być spełnione 
w związku z przyznaniem praw użytkowania częstotliwości radiowych w celu nadawania 
specyficznych treści lub specyficznych programów audiowizulanych.

Podsumowując, kwestie związane z konkretnymi decyzjami podejmowanymi przez właściwe 
władze krajowe powinny być rozpatrywane w ramach systemu konstytucyjnego danego 
państwa członkowskiego, a jeśli ten sposób postępowania okaże się bezskuteczny, istnieje 
możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
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