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Θέμα: Αναφορά 1899/2009, του H. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εθνικό 
ραδιοτηλεοπτικό τέλος για τη χρήση του διαδικτύου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η επιβολή ραδιοτηλεοπτικού τέλους σε εθνικό επίπεδο κατά τη χρήση 
του διαδικτύου θα πρέπει να απαγορευθεί. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η επιβολή αυτού του 
τέλους για τη χρήση του διαδικτύου παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Φρονεί ότι η ελεύθερη 
και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην πληροφόρηση παρεμποδίζεται από το ύψος αυτού 
του τέλους και από τον τρόπο επιβολής του. Επίσης, υποστηρίζει ότι ο εθνικός νόμος περί 
επιβολής ραδιοτηλεοπτικού τέλους δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε υπηρεσίες και πληροφορίες 
που παρέχονται εθελοντικά από φορείς ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς υπάρχει 
δυνατότητα ηλεκτρονικής παρεμπόδισης της πρόσβασης σε τέτοιες υπηρεσίες και 
πληροφορίες. Ο αναφέρων αμφισβητεί έντονα τη νομιμότητα της επιβολής ραδιοτηλεοπτικού 
τέλους από το κράτος, αποκλειστικά και μόνο στην επικράτεια μιας χώρας, σε πληροφορίες 
και υπηρεσίες που παρέχονται στο διαδίκτυο δωρεάν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, η Gebühreneinzugszentrale (GEZ), η γερμανική υπηρεσία 
είσπραξης των ραδιοτηλεοπτικών τελών, χρεώνει τέλος αναμετάδοσης 5,76 ευρώ μηνιαίως 
για την κατοχή Η/Υ στον οποίο είναι δυνατή η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων 
ή η ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών μέσω του διαδικτύου, σε όσους δεν διαθέτουν ήδη 
τηλεόραση, ραδιόφωνο ή ραδιόφωνο αυτοκινήτου για το οποίο να καταβάλλουν ήδη το 
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ανάλογο τέλος. Όποιος χρεώνεται ήδη ως κάτοχος τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή ραδιοφώνου 
αυτοκινήτου δεν επιβαρύνεται με πρόσθετες χρεώσεις για την κατοχή Η/Υ.
Υπό το πρίσμα του πρωτοκόλλου αριθ. 29 για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα 
κράτη μέλη, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και στη Συνθήκη για την ΕΕ, εναπόκειται στα κράτη μέλη να οριοθετούν, να 
οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. Ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τη μορφή, τους όρους και τους τρόπους δημόσιας 
χρηματοδότησης των συστημάτων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών τους, π.χ. με άμεσες 
εισφορές από τον προϋπολογισμό, με ραδιοτηλεοπτικά τέλη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Πράγματι, τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω γενικών φόρων ή ραδιοτηλεοπτικών τελών 
που καταβάλλονται, για παράδειγμα, από κατόχους συσκευών τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή 
ραδιοφώνου αυτοκινήτου. Στα εν λόγω κράτη μέλη, αυτοί οι φόροι ή τα ραδιοτηλεοπτικά 
τέλη καταβάλλονται από κάθε κάτοχο συσκευής τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ραδιοφώνου 
αυτοκινήτου ή Η/Υ ανεξάρτητα από το εάν ο κάτοχος παρακολουθεί πράγματι τα δημόσια 
κανάλια. Η ιδέα είναι να λαμβάνεται χρηματοδότηση για μια δημόσια υπηρεσία που 
αποσκοπεί να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας συνολικά μέσω μιας ευρείας βάσης 
αλληλεγγύης μεταξύ του ευρύ κοινού. Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί ούτε τα συγκεκριμένα 
μέτρα χρηματοδότησης ούτε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των ραδιοτηλεοπτικών τελών ή 
φόρων. Συνεπώς, η υποχρέωση καταβολής ραδιοτηλεοπτικού τέλους ή φόρου αποτελεί 
ζήτημα του εθνικού δικαίου και ως τέτοιο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
αμφισβήτησης βάσει του δικαίου της Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή είναι αρμόδια να ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και την ανακοίνωση που εξέδωσε η ίδια το 2009 σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση1, ότι οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς 
περιορίζονται στους απολύτως αναγκαίους, προκειμένου για τη χρηματοδότηση σαφώς 
καθορισμένων και ανατεθειμένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και ότι η 
χρηματοδότηση δεν οδηγεί σε περιττές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η συμβατότητα της 
χρηματοδότησης της γερμανικής δημόσιας υπηρεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ περί 
ανταγωνισμού αποτέλεσε το αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής το 2007.2 Σύμφωνα με το 
άρθρο 107 της ΣΛΕΕ, ένα κράτος μέλος μπορεί να υποστηρίζει οικονομικά 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που τους ανατίθεται από το κράτος μέλος. Συνεπώς, καταρχήν 
η Γερμανία είναι ελεύθερη να χρηματοδοτεί τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της 
μέσω της επιβολής υποχρεωτικών τελών για την κατοχή δεκτών για τις μεταδόσεις των 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων, και τα τέλη αυτά να τα εισπράττει η GEZ.

Το τέλος αναμετάδοσης των 5,76 ευρώ μηνιαίως για Η/Υ αποτελεί μόνο μια επέκταση των 
τελών για τους δέκτες λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και λαμβάνοντας υπόψη την 
                                               
1 Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 257 της 27.10.2009, σ. 
1, βλ.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EL:PDF
2 Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2007, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007, C 185, σ. 1, βλ. επίσης 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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παρακάτω περίπτωση η οποία προς το παρόν είναι αρκετά σπάνια αλλά θα μπορούσε να 
συμβεί στο μέλλον: κάποιος δεν διαθέτει ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο ούτε ραδιόφωνο 
αυτοκινήτου και υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί τον φορητό του υπολογιστή ή το κινητό του 
τηλέφωνο για να έχει πρόσβαση σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα. Συνεπώς, το 
τέλος δεν είναι φόρος για την πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως επισημαίνεται στην αναφορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη συμφωνία των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατιδίων 
(Länder), το μοντέλο χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων της χώρας 
πρόκειται να αλλάξει το 2013: κάθε νοικοκυριό, αντί να καταβάλλει τέλη για διαφορετικά 
είδη δεκτών, θα πληρώνει ένα ενιαίο τέλος για το σύστημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των τηλεοράσεων, ραδιοφώνων ή Η/Υ που διαθέτει.
Η αναφορά δεν περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η υποχρέωση καταβολής τέλους αναμετάδοσης για τη χρήση 
Η/Υ με δυνατότητα προβολής τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω του διαδικτύου δεν σέβεται 
τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως μόλις αναφέρθηκε, ή τη 
νομοθεσία της ΕΕ γενικά.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τους ισχυρισμούς του αναφέροντος. Από τις διαθέσιμες 
πληροφορίες δεν προκύπτει ότι το επίμαχο εθνικό μέτρο έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με 
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν πρόκειται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας 
βάσει των ισχυρισμών που διατυπώνει ο αναφέρων.


