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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1291/2012, ingediend door Steffen Eitner (Duitse nationaliteit), 
over de oprichting van een Europese DAB+ radiozender die onbeperkt informatie 
verschaft aan alle EU-burgers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wil graag dat er een radiozender wordt opgericht die gebruik maakt van DAB+-
technologie en in de hele Unie informeert over de EU, waardoor meer wederzijds begrip 
gekweekt wordt en een bijdrage aan een gemeenschappelijke Europese identiteit geleverd 
wordt. Hij is van mening dat omroepen te zeer op nationale leest geschoeid zijn en dat er 
alleen informatie wordt gegeven uit de landen in kwestie. Hij stelt dan ook voor dat er een 
breed programmapakket wordt aangeboden in verschillende talen, inclusief Esperanto, waarin 
culturele evenementen en andere nieuwsberichten uit heel Europa aan bod komen, want hoe 
meer mensen van elkaar horen en weten, des te beter het is voor Europa.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De Europese Unie heeft op het gebied van omroepactiviteiten met de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten1 een regelgevend kader ingevoerd voor de totstandbrenging van een interne 
markt voor audiovisuele mediadiensten. Dit initiatief omvat niet de radio-omroepactiviteiten.

                                               
1 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie 
van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten.
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Gezien het overheersend lokale karakter van de radio-omroep heeft de EU, overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel, de regulering en de ontwikkeling van de inhoud vooral overgelaten 
aan de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De totstandbrenging van pakketten geschikt 
voor uitzending via DAB+ (Digital Audio Broadcasting) is vandaag de dag dan ook een taak 
die op nationaal niveau wordt vervuld in overeenstemming met de nationale 
vergunningsstelsels. Pakketten kunnen worden samengesteld door vergunninghouders en 
uitgezonden volgens de voorwaarden zoals vastgesteld door de bevoegde nationale 
toezichthoudende instanties die frequenties toewijzen en toestemming voor programma's 
verlenen.

Pan-Europese transmissie van eenzelfde pakket op de frequentiebanden bestemd voor DAB+ 
vereist niet alleen een akkoord tussen de vergunninghouders over de samenstelling van een 
dergelijk pakket maar hangt ook van de toestemming af van degenen die in de afzonderlijke 
lidstaten van dezelfde frequentie gebruik maken. Hoewel in theorie deze mogelijkheid bestaat 
zullen de betrokken partijen de noodzakelijke coördinatie op zich moeten nemen. De 
Verdragen betreffende de Europese Unie en de werking daarvan verlenen de EU-instellingen 
geen bevoegdheid om een dergelijk pakket zelf samen te stellen. Het feit dat er momenteel 
geen radioprogramma wordt uitgezonden in heel Europa via DAB+ toont de beperkte 
commerciële interesse die zulke projecten tot dusverre hebben gewekt.

Conclusie

De Europese Unie beschikt niet over de noodzakelijke bevoegdheden om het besproken 
initiatief te ondersteunen. De activiteiten van de Unie op het gebied van spectrumbeleid zijn 
gericht op het scheppen van een ondernemingsklimaat dat de totstandkoming van een 
dergelijk programma op particulier initiatief mogelijk maakt.


