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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 203/2005, ingediend door Jörg Stanislawski (Duitse nationaliteit), over 
het Duitse kijk- en luistergeld en over de omzetting van de richtlijn inzake oude 
elektronische apparaten in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het feit dat in Duitsland het kijk- en luistergeld onafhankelijk van het 
effectieve kijken of luisteren naar de programma’s wordt geheven. Iedereen betaalt hetzelfde 
bedrag, of men slechts drie uur per week televisie kijkt of tien uur per dag. Aangezien hij de 
kosten niet meer kon betalen, werd indiener gedwongen zijn televisie en radio weg te doen. 
Hij had gehoord dat volgens een EU-richtlijn over oude elektronische apparaten hij deze 
gratis bij de verzamelpunten zou kunnen inleveren. Dit is volgens hem in Duitsland echter 
niet mogelijk. Indiener verlangt dat de richtlijn correct wordt omgezet.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Indiener klaagt over het kijk- en luistergeld in Duitsland, dat niet overeenkomstig het gebruik 
wordt vastgesteld en op die manier kijkers discrimineert die slechts zelden televisie kijken, 
zoals indiener. Aangezien hij momenteel werkloos is en een omscholingscursus volgt, kan hij 
naar eigen zeggen het verschuldigde bedrag van 193,80 euro per jaar niet meer betalen. 

Bovendien beweert hij dat hij zijn oude televisie niet kosteloos kon wegdoen, aangezien de 
overeenkomstige regeling voor het verzamelen en gratis inleveren van oude elektronische 
apparaten in Duitsland nog niet was omgezet (het verzoekschrift is in februari 2005
opgesteld). 
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Opmerkingen van de Commissie

Betreffende het kijk- en luistergeld:
Het Gemeenschapsrecht laat het aan de afzonderlijke lidstaten over hoe zij hun openbare 
omroep willen financieren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kijk- en luistergeld, zoals in 
Duitsland gebeurt. De Commissie let er bij de toepassing van de communautaire 
ondersteunende bepalingen slechts op dat de middelen die de openbare omroepen ter 
beschikking staan, niet groter zijn dan voor het vervullen van de openbare taak noodzakelijk 
is. Daarbij staat het de lidstaten vrij om te bepalen hoe ze de betaalplicht regelen. Dit betekent 
dat het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de lidstaten is of ze het bedrag al dan niet 
onafhankelijk van het gebruik vaststellen en welke inningsmethoden en -formaliteiten ze 
daarvoor gebruiken. 

Betreffende de beschuldiging van indiener dat het niet mogelijk was zijn oude televisie gratis 
in te leveren:
Overeenkomstig artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (AEEA) moesten lidstaten er vóór 13 augustus 2005 voor zorgen 
dat zij een systeem hadden opgezet dat eindgebruikers en distributeurs de mogelijkheid bood
AEEA uit particuliere huishoudens ten minste kosteloos in te leveren (indien niet tegen een 
vergoeding voor de materiële waarde). Om deze richtlijn ten uitvoer te leggen heeft Duitsland 
op 16 maart 2005 een federale wet aangenomen (Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG)), waarvan paragraaf 9, lid 3 voorziet in de kosteloze inzameling van dergelijk 
afval van particulieren door gemeentelijke afvalbedrijven. Deze wet is op 13 augustus 2005 
van kracht geworden. 

De Commissie heeft geen informatie over de huidige inzamelingspraktijken in Dortmund. 
Aangezien de klacht van indiener dateert van voor het verstrijken van de uiterste 
omzettingsdatum, is er geen reden om aan te nemen dat Duitsland in deze situatie Richtlijn 
2002/96/EG niet correct ten uitvoer heeft gelegd.


