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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1291/2012, którą złożył Steffen Eitner (Niemcy), w sprawie 
uruchomienia kanału radiowego wykorzystującego cyfrową technologię 
DAB+ i dostarczającego nieograniczonej ilości informacji wszystkim 
obywatelom UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do uruchomienia kanału radiowego wykorzystującego cyfrową 
technologię DAB+, który dostarczałby informacje na temat Unii Europejskiej na całym jej 
terytorium. Twierdzi, że kanał taki sprzyjałby lepszemu wzajemnemu zrozumieniu oraz 
wspólnej tożsamości europejskiej. Uważa, że struktura nadawanych audycji koncentruje się w 
zbyt dużej mierze na zagadnieniach krajowych i dostarczane są tylko informacje z 
poszczególnych państw. Wobec tego zwraca się z prośbą o uruchomienie nadawania szerokiej 
gamy programów w różnych językach, włącznie z esperanto, informujących o wydarzeniach 
kulturalnych i dostarczających wiadomości z całej Europy. Uważa, że im więcej ludzie 
dowiedzą się o sobie nawzajem, tym więcej korzyści przyniesie to całej Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

W dziedzinie działalności nadawczej Unia Europejska przyjęła ramy regulacyjne mające na 
celu utworzenie rynku wewnętrznego audiowizualnych usług medialnych, określone w 
dyrektywie w sprawie audiowizualnych usług medialnych1. Inicjatywa ta nie obejmuje 
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 
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działalności nadawców radiowych.

Ze względu na przeważnie lokalny charakter nadawców radiowych UE, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, pozostawiła regulowanie i opracowywanie treści radiowych w głównej 
kompetencji państw członkowskich. W związku z tym tworzenie zespołów prowadzących 
działalność nadawczą z wykorzystaniem cyfrowej technologii DAB+ jest obecnie zadaniem 
wykonywanym na szczeblu krajowym zgodnie z krajową praktyką dotyczącą przyznawania 
koncesji. W skład takich zespołów mogą wchodzić koncesjonariusze, a ich działalność 
nadawcza może być prowadzona na warunkach określonych przez właściwe krajowe organy 
regulacyjne przyznające pasma częstotliwości i zezwolenia na nadawanie programów. 

Nadawanie w całej Europie takiego samego programu w pasmach częstotliwości 
przyznawanych cyfrowej technologii DAB+ wymagałoby nie tylko porozumienia 
koncesjonariuszy co do składu zespołu prowadzącego działalność nadawczą, ale również 
korzystania przez nich z tej samej częstotliwości we wszystkich państwach członkowskich. 
Chociaż co do zasady istnieje taka możliwość, to niezbędne prace koordynacyjne musiałyby 
podjąć zainteresowane strony. Traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej nie uprawniają instytucji Unii do samodzielnego tworzenia tego rodzaju 
zespołów. Fakt, że obecnie żaden program radiowy wykorzystujący cyfrową technologię 
DAB+ nie jest nadawany w całej Europie, uwidacznia ograniczoną jak dotąd atrakcyjność 
rynkową tego rodzaju przedsięwzięć.

Wniosek

Unia Europejska nie ma kompetencji niezbędnych do poparcia inicjatywy, o której mowa w 
petycji. Jej działalność w dziedzinie polityki widma ma na celu tworzenie przedsiębiorcom 
warunków zachęcających do utworzenia tego rodzaju programów w oparciu o prywatną 
inicjatywę.

                                                                                                                                                  
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych.


