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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1899/2009, внесена от H. H., с германско гражданство, относно 
национална лицензионна такса за ползване на интернет

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че не би трябвало да е позволено да се налага 
национална лицензионна такса за ползване на Интернет, като той твърди, че същата 
нарушава правото на Общността. Той смята, че размерът на таксата и начинът, по 
който тя се налага, представляват препятствие пред свободния и евтин достъп до 
информация. Той също така счита, че националният закон за лицензионните такси не 
може да прилага по отношение на информация и услуги, предлагани доброволно от 
радиотелевизионните оператори, тъй като е налице възможността за спиране на 
достъпа до тези услуги и информация по електронен път. Вносителят на петицията 
поставя под силно съмнение законността на налагането на лицензионна такса от страна 
на държавата на нейна територия за информация и услуги, които са свободно достъпни 
по Интернет.         

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

От 1 януари 2007 г. Gebühreneinzugszentrale (GEZ), която е германската агенция за 
събиране на лицензионни такси за радио- и телевизионно разпръскване, събира по 5,76 
евро месечно във вид на такса за радио- и телевизионно разпръскване за всеки 
персонален компютър, през който могат да се гледат телевизионни програми или да се 
слушат радиопрограми през интернет, като тези такси се налагат за лицата, които все 
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още нямат телевизионен приемник, радиоприемник или автомобилен радиоприемник, 
за които да заплащат съответната такса. Лицата, които вече заплащат такса за 
притежание на телевизионен приемник, радиоприемник или автомобилен 
радиоприемник, не заплащат допълнително за притежанието на персонален компютър.
От гледна точка на Протокол 29 към Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) и Договора за ЕС за системата на публичното радиоразпръскване в 
държавите-членки, всяка държава-членка сама определя, организира и финансира 
радиоразпръскването като обществена услуга. Следователно държавите-членки имат 
свободата да определят формата, изискванията и условията на общественото 
финансиране за своите системи на радио- и телевизионно разпръскване, например чрез 
директни бюджетни вноски, лицензионни такси или по друг начин.
Всъщност държавите-членки са спрели избора си на различни по вид методи на 
финансиране, в това число и финансиране чрез общи данъци или лицензионни такси, 
дължими например от собствениците на телевизионни приемници, радиоприемници 
или автомобилни радиоприемници. Във въпросните държави-членки тези данъци или 
лицензионни такси се заплащат от всеки собственик на телевизионен приемник, 
радиоприемник, автомобилен радиоприемник или персонален компютър, независимо 
дали в действителност следи предаванията на обществените канали. Целта е чрез 
широка солидарност на гражданите да се осигури финансиране на обществена услуга, 
която има за цел да отговори на нуждите на цялото общество. Комисията не поставя 
под въпрос тези мерки за осигуряване на финансиране, нито задължителния характер 
на лицензионните такси или данъци. Следователно задължението за плащане на 
лицензионна такса или данък е въпрос от сферата на националното право и като такъв 
не може да бъде оспорван по силата на правото на Съюза.

От друга страна, Комисията има правомощията да се увери, по силата на член 106, 
параграф 2 от ДФЕС и Съобщението на Комисията относно прилагане на правилата за 
държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно 
разпространение от 2009 г.1, че предоставените на доставчиците на обществената 
услуга радио- и телевизионно разпространение финансови ресурси не надвишават 
размера, необходим за финансиране на ясно определени и възложени отговорности по 
предоставяне на обществена услуга и че финансирането не води до ненужно 
нарушаване на конкуренцията. Съответствието на германското финансиране за 
предоставяне на обществени услуги с изискванията на правото на ЕС в областта на 

конкуренцията е било обект на решение на Комисията от 2007 г2« .Съгласно член 107 
от ДФЕС дадена държава-членка може да подпомага финансово доставчиците на 
радиоразпръскване във връзка с изпълнението на възложената им от нея обществена 
услуга за радиоразпръскване. Следователно, по принцип Германия има свободата да 
финансира доставчиците на обществена услуга за радиоразпръскване посредством 
задължителни такси, които агенцията GEZ събира за притежание на приемници на 

                                               
1 Публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 257, 27.10.2009 г, стр. 1, 
вж.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF
2 Решение на Комисията от 27 април 2007 г., публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз 2007, C 185, стр. 1, вж. също 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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телевизионните или радио- предаванията, излъчвани от доставчиците на 
радиоразпръскване. 
Таксата от 5,76 евро месечно за радиоразпръскване, събирана за персоналните 
компютри, е само разновидност на таксите за приемниците, която се налага поради 
технологичния напредък и, предвид следната възможност, която към момента е по-
скоро рядкост, но би могла да се среща в бъдеще: възможно е дадено лице да не 
притежава нито телевизионен приемник, нито радиоприемник, нито автомобилен 
радиоприемник и може да се предположи, че използва своя лаптоп или мобилен 
телефон за достъп до телевизионни или радио- програми. Ето защо таксата не е данък 
върху достъпа до интернет, както е посочено в петицията.  

Въпреки това съгласно скорошно споразумение между министър-председателите на 
германските провинции от 2013 г. моделът на финансиране на обществената услуга за 
радиоразпръскването ще бъде променен. Вместо да заплаща такси за различните видове 
приемници, всяко домакинство ще заплаща една постоянна такса за обществената 
услуга радиоразпръскване, независимо от броя на телевизионните приемници, 
радиоприемниците или персоналните компютри в това домакинство.
Петицията не съдържа елементи, които да дават основание на Комисията да счита, че 
задължението за заплащане на такса за радиоразпръскване във връзка с ползването на 
персонален компютър, чрез който може да се следят телевизионни програми по 
интернет, представлява нарушение на споменатите по-горе правила на Съюза, свързани 
с държавната помощ, нито пък че е в нарушение на правото на ЕС като цяло. 

Заключения

Комисията е разгледала обстойно твърденията на вносителя на петицията. Наличната 
информация не дава основания да се счита, че оспорваната национална мярка е в явно 
противоречие с изискванията съгласно приложимото право на Европейския съюз.

Следователно Комисията няма да инициира наказателни процедури срещу Германия 
въз основа на твърденията на вносителя на петицията. 


