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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1291/2012, внесена от Щефен Айтнер, с германско гражданство, 
относно въвеждането на европейски радио канал DAB+, предоставящ 
неограничена информация на всички европейски граждани

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за създаване на радио канал, който да използва 
технологията DAB+, която предоставя информация относно ЕС на цялата му територия 
като твърди, че това би осигурило по-добро взаимно разбиране и би насърчило обща 
европейска идентичност. Той счита, че радиоразпръскването е структурирано 
изключително на национално равнище и че информацията се предоставя единствено от 
конкретните засегнати държави. Съответно той предлага въвеждането на широк пакет 
от програми на различни езици, включително есперанто, покриващи културни събития 
и други новинарски материали от цяла Европа, той счита, че колкото повече хората 
чуват и знаят едни за други, толкова по-добре ще е за Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2013 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г..

В областта на радио и телевизионното разпространение, Европейският съюз има 
регулаторна рамка за създаването на вътрешен пазар за аудиовизуални медиини услуги, 
която е определена с Директивата за аудиовизуалните медиини услуги1. 

                                               
1 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на 
някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, 
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Радиоразпространението не е обхванато от тази инициатива.

Поради предимно местния характер на радиоразпространението, ЕС, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, е оставил регулирането и развитието на неговото 
съдържание основно на държавите членки. Съответно създаването на ансамбли за 
пренос чрез DAB+ (Цифрово аудиоразпръскване) понастоящем е задача, която е 
постигната на национално равнище в съответствие с националните практики за 
издаване на лицензии. Ансамблите могат да се състоят от притежатели на лицензии и 
да се разпространяват в съответствие с условията, посочени от компетентните 
национални регулаторни органи, които предоставят използването на честоти и издават 
разрешения за програми.

Паневропейското разпространение на един и същ ансамбъл по честотните ленти, в 
които оперира DAB+, би изисквало не само споразумение между притежателите на 
лицензии относно неговите условия, но и ще зависи от това те да използват същата 
честота във всички държави членки. Въпреки че тази възможност принципно 
съществува, необходимото усилие за координация ще трябва да бъде извършено от 
заинтересованите страни. Договорите за Европейския съюз и неговото функциониране 
не дават мандат на институциите на Съюза сами да създават подобен ансамбъл. Фактът, 
че понастоящем не съществува DAB+ радиопрограма, която да се разпръсква в цяла 
Европа, показва ограничения търговски интерес към подобен проект за момента.

Заключение

Европейският съюз няма необходимите правомощия, за да подкрепи конкретното 
искане за инициатива. Неговите дейности в областта на политиката в сферата на 
радиочестотния спектър целят да създават бизнес среда, благоприятстваща създаването 
на подобна програма въз основа на частната инициатива.

                                                                                                                                                  
отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги.


