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Ref.: Petiția nr. 0640/2013, adresată de Matthias Ludwig, de cetățenie germană, privind 
presupusa discriminare a locuitorilor din zonele rurale în ceea ce privește accesul 
la știri și informații prin intermediul internetului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că internetul – care a fost declarat o nevoie de bază – ar trebui să fie 
organizat din punct de vedere tehnic și juridic în așa fel încât populația să îl poată utiliza cu 
adevărat. Potrivit petiționarului, persoanele au dreptul și datoria de a obține informații cu 
privire la viața politică și socială. Noile mijloace de informare joacă un rol tot mai important 
în acest sens. Serviciul public de radiodifuziune/serviciile de știri furnizează din ce în ce mai 
multe informații pe internet. Totuși, pentru cei care locuiesc în mediul rural, cum este 
petiționarul, accesul la respectivele informații este limitat din cauza condițiilor tehnice și 
juridice de acces la internet impuse de furnizori. Prin urmare, petiționarul consideră că aceasta 
este o discriminare. În multe cazuri, locuitorii din regiunile rurale pot avea acces la internet 
doar prin intermediul tehnologiei wireless. Totuși, acest lucru înseamnă că există limite pentru 
volumele de viteză și date în comparație cu accesul prin cablu disponibil orășenilor. 
Petiționarul observă că, în prezent, multe lucruri, cum ar fi impozitele, asigurările, tranzacțiile 
bancare etc., pot fi practic realizate numai pe internet. Însă acest lucru necesită o conexiune 
rapidă la internet. Petiționarul afirmă că tehnologiile wireless care sunt disponibile în 
regiunile rurale sunt neadecvate pentru serviciile moderne de internet cu o intensitate mare a 
datelor. Mai mult decât atât, în comparație cu internetul prin cablu, ele sunt în mod 
disproporționat mai scumpe și, din cauza condițiilor de volum, sunt utilizabile doar într-o 
măsură limitată și nu întotdeauna fiabilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 decembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În principal, Comisia este de acord cu petiționarul în privința faptului „că internetul – care a 
fost declarat o nevoie de bază – ar trebui să fie organizat din punct de vedere tehnic și juridic 
în așa fel încât populația să îl poată utiliza cu adevărat” și că „noile mijloace de informare 
joacă un rol tot mai important în acest sens”. 

Prin urmare, Comisia Europeană a stabilit un obiectiv ambițios pentru ca (i) înainte de 2013 
toți europenii să dispună de bandă largă de bază, (ii) iar până în 2020 toți europenii să aibă 
acces la internet la viteze mult mai mari, de peste 30 Mbps, și (iii) cel puțin 50 % dintre 
gospodăriile din Europa să-și instaleze o conexiune internet de peste 100 Mbps.

Ca parte a strategiei sale pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia a lucrat cu scopul de a 
crea un cadru de reglementare adecvat pentru rețele și servicii mai performante în Europa. 
Acest lucru presupune, în special, măsuri de promovare a investițiilor în rețelele de mare 
viteză de generație următoare, concomitent cu intensificarea concurenței, reducerea 
cheltuielilor legate de instalarea unor astfel de rețele și coordonarea spectrului de frecvențe 
radio în Europa. Toate aceste elemente importante sunt, de asemenea, completate prin 
inițiativa noastră privind piața unică, „Continentul conectat”. În plus, pentru a promova mai 
mult finanțarea din fonduri publice, mai ales în zonele rurale, Comisia și-a revizuit orientările 
pentru aplicarea normelor UE privind ajutoarele de stat în sectorul serviciilor de bandă largă 
în ianuarie 2013. Pe deasupra, TIC și serviciile de bandă largă vor reprezenta unul dintre cele 
patru domenii principale asupra cărora statele membre vor trebui să concentreze fondurile 
structurale europene în următoarea perioadă de programare, care ar trebui să conducă la 
cheltuieli mai mari în sectorul TIC decât în perioada trecută 2007-2013, când s-au cheltuit 
sume de până la 14,5 miliarde de euro.

La finalul anului 2012, 95,5 % din consumatorii casnici în UE aveau acces la cel puțin o rețea 
fixă în bandă largă (96,6 % în Germania). Dacă luăm în considerare tehnologiile wireless 
precum LTE sau banda largă prin satelit, atât UE cât și Germania au reușit efectiv să atingă 
obiectivul de acoperire 100 % a serviciilor de bandă largă de bază în 2013 (până la 20 Mbps 
viteză de descărcare).

Tehnologiile de acces de generație următoare (NGA) capabile să furnizeze cel puțin 30 Mbps 
sunt disponibile în mai bine de jumătate dintre gospodăriile din Uniune (53,8 % la sfârșitul 
anului 2012), ceea ce înseamnă că obiectivul de a echipa toți consumatorii casnici cu servicii 
de bandă largă de cel puțin 30 Mbps înainte de 2020 este aproape pe jumătate atins. Totuși, 
doar 12 % dintre abonamentele la servicii fixe de bandă largă în UE și doar 4,9 % în 
Germania (în ianuarie 2013) includ viteze de 30 Mbps sau mai mult, aspect ce indică o 
problemă legată de cerere și nu de furnizare a serviciilor.

În zonele rurale, numai 83,2 % dintre consumatorii casnici (la finalul anului 2012) se pot 
abona la servicii fixe de bandă largă (85,6 % în Germania). Față de cele expuse de petiționar, 
acest lucru nu presupune totuși nicio formă de discriminare, întrucât tehnologiile moderne 
wireless (de exemplu, LTE sau prin satelit) sunt suficient de solide pentru a furniza servicii 
electronice precum operațiuni bancare electronice, guvernare sau comerț electronic, pe care 
petiționarului îi place să le utilizeze, și creează mari speranțe pentru o schimbare treptată față 
de situația actuală, când se furnizează servicii de bandă largă mai degrabă de bază în aceste 
zone. În plus, nu mai există o diferență semnificativă între prețurile serviciilor de internet prin 
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cablu și conexiunile wireless, mai ales în Germania, unde prețurile pentru conexiunile internet 
sunt relativ scăzute, în general, comparativ cu alte state membre. .

Concluzie

Cel mai indicat mod de a-l ajuta pe petiționar ar fi să i se dea posibilitatea să obțină informații 
complete referitoare la serviciile de internet disponibile în Germania, în zona unde locuiește. 
Aceste informații sunt puse la dispoziție de portalul german al serviciilor de bandă largă, 
http://www.zukunft-breitband.de/, care include de asemenea o hartă a serviciilor de bandă 
largă, împreună cu toți furnizorii de internet și prețurile serviciilor lor din zona în care 
locuiește.


