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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1899/2009 af H. H., tysk statsborger, om landenes opkrævning af 
radio- og fjernsynslicens for brug af internettet

1. Sammendrag

Andrageren mener, at det ikke bør være tilladt de enkelte lande at opkræve radio- og 
fjernsynslicens for brug af internettet, da dette efter andragerens opfattelse er i strid med 
fællesskabsretten. Han mener, at der lægges hindringer i vejen for gratis og billig adgang til 
information på grund af afgiftens størrelse og måden, den opkæves på. Det er endvidere 
andragerens opfattelse, at landenes ret til opkrævning af radio- og fjernsynslicens ikke kan 
være gældende for information og tjenesteydelser, som radio- og tv-kanaler frivilligt stiller til 
rådighed, idet der er mulighed for ad elektronisk vej at hindre adgangen til sådanne 
information og tjenesteydelser. Andrageren sætter i høj grad spørgsmålstegn ved, om det er 
lovligt, at en stat udelukkende inden for dennes grænser opkræver radio- og tv-licens for 
information og tjenesteydelser, som er frit tilgængeligt på internettet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Siden den 1. januar 2007 har "Gebühreneinzugszentrale" (GEZ), som er det organ, der 
opkræver tv-licens i Tyskland, opkrævet en månedlig radio- og tv-licens på 5,76 euro for 
pc'er, hvorpå der kan ses tv-programmer eller lyttes til radioprogrammer via internettet. 
Denne licens opkræves kun hos personer, som ikke ejer et tv, en radio eller en bilradio, da der 
allerede betales en tilsvarende licens for disse apparater. Hvis en person allerede opkræves 
licens for et tv, en radio eller en bilradio, skal vedkommende ikke også betale licens for en pc. 
I henhold til protokol nr. 29, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde, og EU-traktaten om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne skal 
de enkelte medlemsstater selv definere, tilrettelægge og finansiere den offentlige radio- og tv-
virksomhed. Medlemsstaterne kan derfor frit fastlægge formen, betingelserne og de praktiske 
foranstaltninger for den offentlige finansiering af deres radio- og tv-virksomheder, f.eks. i 
form af direkte bidrag via budgettet, licens eller andet. 
Medlemsstaterne har faktisk valgt forskellige finansieringsmetoder, herunder finansiering via 
overordnede skatter eller licens, der f.eks. betales af tv-, radio- eller bilradioejere. I den 
pågældende medlemsstat skal disse skatter eller denne licens betales af alle, der ejer et tv, en 
radio, en bilradio eller en pc, uanset om vedkommende ser de offentlige tv-kanaler eller ej. 
Tanken er at skabe en model til finansiering af den offentlige radio- og tv-virksomhed, som 
har til formål at opfylde hele samfundets behov, baseret på solidaritet blandt hele 
befolkningen. Kommissionen sår ikke tvivl om disse finansieringsmetoder eller om den 
obligatoriske betaling af licens eller skatter. Som følge heraf er pligten til at betale licens eller 
skat et spørgsmål, som henhører under national lovgivning, hvorfor der ikke som sådan kan 
gøres indsigelser imod denne pligt i henhold til EU-lovgivningen. 

På den anden side er Kommissionen i henhold til artikel 106, stk. 2, i TEUF og 
Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og 
tv-virksomhed af 20091 kompetent til at kontrollere, at de offentlige radio- og tv-
virksomheders økonomiske ressourcer begrænses til det, der er nødvendigt for at finansiere de 
klart definerede public service-forpligtelser, de har fået pålagt, og at finansieringen ikke 
virker unødigt konkurrenceforvridende. Kommissionen traf i 20072 en beslutning om den 
tyske finansiering af offentlige tjenesters forenelighed med EU-lovgivningen om 
konkurrence. I henhold til artikel 107 i TEUF må en medlemsstat yde økonomisk støtte til en 
radio- og tv-virksomheds opfyldelse af en public service-forpligtelse, som medlemsstaten har 
betroet virksomheden. Derfor har Tyskland principielt ret til at finansiere landets offentlige 
radio- og tv-virksomheder gennem en obligatorisk licens, som GEZ opkræver hos ejere af 
apparater, der kan modtage tv- eller radio-virksomheders transmissioner. 

Radio- og tv-licensen på 5,76 euro pr. måned for pc'er er kun en udvidelse af den eksisterende 
licens for modtagerapparater. Udvidelsen skyldes den teknologiske udvikling og skal tage 
højde for følgende tilfælde, som for nærværende er meget sjældent, men som kan opstå i 
fremtiden: En person har hverken et tv, en radio eller en bilradio, og det kan formodes, at 
vedkommende bruger sin bærbare computer eller mobiltelefon til at se tv-programmer eller 
lytte til radio-programmer. Derfor er licensen ikke en skat på internetadgang, som det anføres 
i andragendet.  

I henhold til en nylig aftale blandt ministerpræsidenterne i de tysker delstater vil 
finansieringsmodellen for de offentlige radio- og tv-virksomheder blive ændret fra og med 
2013. I stedet for at betale licens for forskellige modtagerapparater skal hver husholdning 
betale én ensartet licens for den offentlige radio- og tv-virksomhed uanset antallet af tv, 
radioer eller pc'er i husholdningen.
Andragendet indeholder ingen oplysninger, som giver Kommissionen grund til at formode, at 
forpligtelsen til at betale en radio- og tv-licens for brug af en pc, som kan vise tv-programmer 
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Offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 257 af 27.10.2009, s. 1. Se 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DA:PDF.
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Kommissionens afgørelse af 27. april 2007, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 2007, C 185, s. 1). 

Se desuden http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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via internettet, ikke skulle overholde Unionens statsstøtteregler, som netop nævnt, eller EU-
lovgivningen generelt. 

Konklusioner

Kommissionen har nøje undersøgt andragerens påstande. Det fremgår ikke af de foreliggende 
oplysninger, at den anfægtede nationale foranstaltning er i klar modstrid med kravene i den 
gældende EU-lovgivning.

Kommissionen vil derfor ikke indlede overtrædelsesprocedurer mod Tyskland på grundlag af 
de af andrageren fremsatte påstande."


