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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1291/2012 af Steffen Eitner, tysk statsborger, om indførelsen af en 
europæisk DAB+-radiokanal, der tilvejebringer ubegrænsede informationer til alle 
EU-borgere

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at der indføres en radiokanal, der ved hjælp af DAB+-teknologi kan 
tilvejebringe oplysninger om EU på hele dets område, og han begrunder dette forslag med, at 
et sådant initiativ vil kunne fremme større gensidig forståelse og en fælles europæisk identitet. 
Han mener, at radio og tv i overdreven grad er struktureret omkring nationale linjer, og at der 
udelukkende gives informationer om de enkelte berørte lande. Han foreslår, at der skabes en 
bred vifte af programmer på forskellige sprog, herunder esperanto, til at dække kulturelle 
arrangementer og øvrige nyheder fra hele Europa, og begrunder forslaget med, at jo mere folk 
hører om og kender til hinanden, jo bedre vil det være for Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Inden for området tv-spredningsvirksomhed har Den Europæiske Union vedtaget et regelsæt 
med henblik på at skabe et indre marked for audiovisuelle medietjenester, som er indeholdt i 
direktivet om audiovisuelle medietjenester1.  Radiospredningsvirksomhed er ikke omfattet af 
dette initiativ. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester.
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Da radiospredning hovedsagelig foregår lokalt, har EU i respekt for nærhedsprincippet 
overladt reguleringen og udviklingen af dette indhold til især medlemsstaterne. Følgelig er 
oprettelsen af ensembler til udsendelse af DAB+ (Digital Audio Broadcasting = digital 
radiotransmission) i dag en opgave, der varetages på nationalt plan efter nationale 
licensbestemmelser.  Ensembler kan dannes af licenshavere og udsendes i overensstemmelse 
med de betingelser, som de kompetente nationale myndigheder har fastlagt om tildeling af 
brug af frekvenser og programtilladelser. 

Paneuropæisk transmission af et og samme ensemble på de frekvensbånd, hvor DAB+ 
opererer, vil kræve ikke blot en aftale mellem licenshaverne om dets sammensætning, men 
også afhænge af, om disse anvender samme frekvens rundt om i medlemsstaterne. Denne 
mulighed eksisterer i princippet, men den nødvendige koordinering skal de berørte parter selv 
stå for. Traktaterne om Den Europæiske Union og dens funktion giver ikke EU-institutionerne 
beføjelse til selv at skabe et sådant ensemble. Den omstændighed, at der ikke i øjeblikket 
findes noget DAB+-radioprogram, der udsendes over hele Europa, vidner om den begrænsede 
kommercielle tiltrækningskraft, dette projekt hidtil har haft.

Konklusion

Den Europæiske Union besidder ikke de fornødne beføjelser til at støtte et initiativ som det 
ønskede. I sine aktiviteter med hensyn til frekvenspolitik tilstræber Unionen at skabe et 
erhvervsklima, der kan føre til, at der på privat initiativ oprettes et sådant program.


