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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1291/2012, adresată de Steffen Eitner, de cetățenie germană, privind 
introducerea unui post radio european DAB+, care să furnizeze informații 
nelimitate tuturor cetățenilor UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită introducerea unui post de radio care să utilizeze tehnologia DAB+ și care 
să furnizeze informații privind UE pe întreg teritoriul său, argumentând că acesta ar promova 
o mai bună înțelegere reciprocă și ar încuraja o identitate comună europeană. El este de părere 
că radiodifuziunea este structurată pe linii naționale excesive și că sunt furnizate numai 
informații din fiecare țară în parte vizată. În consecință, el propune introducerea unui pachet 
extins de programe în diferite limbi, inclusiv limba esperanto, care să acopere evenimente 
culturale și alte știri din întreaga Europă, argumentând că cu cât mai multe persoane află una 
despre alta, cu atât mai bine va fi pentru Europa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

În domeniul activității de radiodifuziune, Uniunea Europeană a pus în aplicare un cadru de 
reglementare pentru crearea unei piețe interne a serviciilor mass-media audiovizuale, care este 
prevăzut în Directiva serviciilor mass-media audiovizuale1. Activitatea de radiodifuziune nu 

                                               
1 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale.
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este acoperită de această inițiativă. 

Din cauza caracteristicii locale pronunțate a radiodifuziunii, UE, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, a lăsat reglementarea și dezvoltarea conținutului ei în special în 
responsabilitatea statelor membre. În consecință, crearea de ansambluri de transmisie prin 
DAB+ (radiodifuziune audio digitală) este în prezent o sarcină îndeplinită la nivel național în 
conformitate cu practicile interne de acordare de licențe. Ansamblurile pot fi create de către 
beneficiarii de licențe și transmise în conformitate cu condițiile prevăzute de către autoritățile 
de reglementare naționale competente care acordă autorizații pentru utilizarea frecvențelor și 
pentru programe. 

Transmisia paneuropeană a aceluiași ansamblu în benzile de frecvență în care funcționează 
DAB+ ar necesita nu doar un acord între beneficiarii de licențe privind alcătuirea sa, ci ar 
depinde și de utilizarea de către aceștia a aceleași frecvențe la nivelul tuturor statelor membre. 
Deși, în principiu, această posibilitate există, părțile în cauză vor trebui să depună eforturile 
necesare de coordonare. Tratatele privind Uniunea Europeană și funcționarea sa nu prevăd un 
mandat pentru instituțiile Uniunii în vederea creări unui astfel de ansamblu. Faptul că în 
prezent nu există niciun program radio DAB+ distribuit la nivelul întregii Europe ilustrează 
interesul comercial limitat pe care un astfel de proiect îl are până acum.

Concluzii

Uniunea Europeană nu are competențele necesare să sprijine inițiativa specială solicitată. 
Activitățile sale din cadrul politicii în domeniul spectrului de frecvențe radio încearcă să 
creeze un mediu de afaceri favorabil înființării unui astfel de program pe baza unei inițiative 
private.


