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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1291/2012, του Steffen Eitner, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ραδιοφωνικού καναλιού DAB+ για την παροχή 
απεριόριστων πληροφοριών σε όλους τους πολίτες της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη δημιουργία ενός ραδιοφωνικού καναλιού που θα χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία ψηφιακής ραδιοφωνικής μετάδοσης DAB+ για την παροχή πληροφοριών σχετικά 
με την ΕΕ σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, ισχυριζόμενος ότι αυτό θα προωθούσε την αμοιβαία 
κατανόηση και θα ενθάρρυνε τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Θεωρεί ότι οι 
ραδιοφωνικές μεταδόσεις είναι δομημένες σε υπερβολικά εθνικά πλαίσια και ότι παρέχονται 
πληροφορίες μόνο από τις επιμέρους χώρες. Προτείνει αντίστοιχα τη δημιουργία πολλών 
εκπομπών σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της εσπεράντο, που θα καλύπτουν 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες ειδήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, ισχυριζόμενος ότι 
όσο περισσότερο ακούν και μαθαίνουν οι λαοί ο ένας για τον άλλο, τόσο το καλύτερο για την 
Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Στον τομέα της ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, το οποίο περιγράφεται στην οδηγία για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
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μέσων1. Η δραστηριότητα των ραδιοφωνικών μεταδόσεων δεν καλύπτεται από αυτήν την 
πρωτοβουλία. 

Λόγω του κυρίως τοπικού χαρακτήρα των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, η ΕΕ, σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας, έχει αφήσει τη ρύθμιση και ανάπτυξη του περιεχομένου τους 
πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, η δημιουργία συνόλων για
μετάδοση μέσω DAB+ (Ψηφιακή Ραδιοφωνική Μετάδοση) αποτελεί σήμερα ένα καθήκον 
που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις εγχώριες πρακτικές αδειοδότησης. 
Τα σύνολα μπορούν να συντίθενται από κατόχους αδείας και να μεταδίδονται σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζουν οι αρμόδιοι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς που χορηγούν άδειες για 
τη χρήση συχνοτήτων και για προγράμματα. 

Η πανευρωπαϊκή μετάδοση του ίδιου συνόλου στις ζώνες συχνότητας στις οποίες λειτουργεί
η DAB+ θα απαιτούσε όχι μόνο συμφωνία μεταξύ κατόχων αδείας σχετικά με τη σύνθεσή 
του, αλλά θα εξαρτάτο και από τη χρήση, από αυτούς, της ίδιας συχνότητας σε όλα τα κράτη 
μέλη. Αν και, κατ’ αρχήν, η δυνατότητα αυτή υπάρχει, θα πρέπει να αναληφθεί η απαραίτητη 
προσπάθεια συντονισμού από τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τη λειτουργία της δεν παρέχουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης την εντολή να 
δημιουργήσουν τα ίδια ένα τέτοιο σύνολο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ένα
ραδιοφωνικό πρόγραμμα DAB+ που να διανέμεται σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνει το 
περιορισμένο εμπορικό ενδιαφέρον που έχει μέχρι στιγμής ένα τέτοιο σχέδιο.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας που ζητείται. Οι δραστηριότητές της στον τομέα της πολιτικής
για το φάσμα συχνοτήτων επιδιώκουν τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
που να ευνοεί τη δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος βάσει ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

                                               
1 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον 
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με 
την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.


