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Tárgy: Steffen Eitner német állampolgár által benyújtott 1291/2012. számú petíció 
az európai DAB+ rádióadó létrehozásáról, amely korlátlan információs 
lehetőséget nyújt az EU valamennyi polgárának

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója DAB+ technológiát felhasználó rádióadó létrehozására szólít fel, amely 
információt szolgáltatna az EU-ról területe egészén. Azzal érvel, hogy ez elősegítené a 
kölcsönös megértés elmélyítését és a közös európai identitás kialakítását. Álláspontja szerint a 
műsorszolgáltatás túlságosan nemzeti szerveződésű, és mindig csak az érintett országokkal 
kapcsolatban szolgáltatnak információt. Ennek megfelelően javasolja egy széles körű 
programcsomag bevezetését különböző nyelveken, beleértve az eszperantót is, valamint 
kulturális események és hírek közzétételét egész Európáról. Azzal érvel, hogy minél többet 
hallanak és tudnak egymásról az emberek, annál jobb lesz Európának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Az Európai Unió a műsorszolgáltatási tevékenység területén az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv1 által hatályba helyezett egy szabályozási keretet azzal 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 
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a céllal, hogy létrehozza az audiovizuális médiaszolgáltatások belső piacát. Ez a 
kezdeményezés nem foglalja magába a rádiós műsorszolgáltatási tevékenységet. 

A rádiós műsorszolgáltatás nagyrészt helyi jellege miatt az Európai Unió a szubszidiaritás 
elvével összhangban elsősorban a tagállamok felelősségének tekinti ezeknek szabályozását és 
fejlesztését. Ennek megfelelően a DAB+ (digitális hangműsorszórás) által közvetített 
adatcsomag (ensemble) kialakítása manapság nemzeti szinten, a belföldi engedélyezési 
gyakorlattal összhangban megvalósítandó feladat. Ezen adatcsomagok a frekvencia-
használatot és a műsorjóváhagyást engedményező, illetékes nemzeti szabályozó szervek által 
előírt feltételek szerint állíthatók össze, illetve sugározhatóak az engedélyesek által. 

Egyazon adatcsomagnak a DAB+ működési frekvenciasávjában történő páneurópai 
közvetítése nemcsak az engedélyesek közötti, az adatcsomag összetételéről szóló 
megállapodást tesz szükségessé, hanem annak is függvénye, hogy utóbbiak minden 
tagállamban ugyanazt a frekvenciát használják. Noha elviekben ez a lehetőség létezik, a 
szükséges koordinációs feladatokat az érintett feleknek kell vállalniuk. Az Európai Unióról és 
működéséről szóló szerződések nem hatalmazzák fel az uniós intézményeket, hogy ilyen 
adatcsomagot önmaguk létrehozzanak. Az a tény, hogy jelenleg nincs Európa-szerte 
közvetített DAB+ rádióműsor, jól mutatja, hogy egy ilyen jellegű projekt iránt egyelőre 
korlátozott az üzleti igény.

Következtetés

Az Európai Unió nem rendelkezik megfelelő hatáskörrel, hogy a konkrét benyújtott kérelmet 
támogassa. A spektrumpolitika területeit illető tevékenységei olyan üzleti környezet 
megteremtésére irányulnak, mely elősegíti egy ilyen program magánkezdeményezésre történő 
létrehozását.

                                                                                                                                                  
összehangolásáról.


