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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1899/2009 dėl nacionalinio mokesčio už televizijos ir radijo 
transliacijas internetu, kurią pateikė Vokietijos pilietis H. H.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad reikėtų uždrausti nacionaliniu lygmeniu taikyti mokestį už 
televizijos ir radijo transliacijas internetu, nes, pasak peticijos pateikėjo, taip yra pažeidžiama 
Bendrijos teisė. Jis mano, kad dėl mokesčio dydžio ir jo rinkimo būdo užkertamas kelias 
laisvai ir pigiai gauti informaciją. Be to, peticijos pateikėjo nuomone, nacionalinės teisės aktai 
negali būti taikomi nustatant mokestį už televizijos ir radijo transliacijas tuo atveju, kai 
transliacijose nemokamai siūlomos paslaugos ir informacija, nes taip elektroniniu būdu 
galima užkirsti kelią naudotis tokiomis paslaugomis ir informacija. Peticijos pateikėjas labai 
abejoja, ar teisėtai tik atitinkamos valstybės teritorijoje renkamas mokestis už televizijos ir 
radijo transliuojamą informaciją ir paslaugas, kurios yra nemokamai teikiamos internete.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Vokietijos mokesčių už televizijos ir radijo transliacijas rinkimo agentūra 
Gebühreneinzugszentrale (toliau – GEZ) nuo 2007 m. sausio 1 d. renka mėnesinį 5,76 EUR 
transliavimo mokestį už vieną asmeninį kompiuterį, per kurį galima žiūrėti televizijos 
programas arba klausytis radijo programų internetu, iš žmonių, neturinčių televizoriaus, radijo 
imtuvo arba automobilinio radijo imtuvo, už kuriuos jie jau mokėtų atitinkamą mokestį.
Asmeniui, apmokestintam už televizoriaus, radijo imtuvo arba automobilinio radijo imtuvo 



PE448.715v01-00 2/3 CM\829527LT.doc

LT

turėjimą, nereikės mokėti papildomų mokesčių už asmeninį kompiuterį.
Remiantis prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir ES sutarties pridėtu 
protokolu Nr. 29 dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos, kiekviena valstybė 
narė pati nustato, organizuoja ir finansuoja visuomeninę transliaciją. Todėl valstybės narės 
gali laisvai nustatyti savo transliavimo sistemų viešojo finansavimo tvarką, sąlygas ir 
procedūras, pvz., vykdyti tiesioginius mokėjimus iš biudžeto, rinkti mokesčius už licenciją 
arba taikyti kitas priemones.
Iš tikrųjų valstybės narės yra pasirinkusios skirtingus finansavimo būdus, įskaitant 
finansavimą iš bendrųjų mokesčių arba licencijos mokesčių, kuriuos moka televizorių, radijo 
imtuvų arba automobilinių radijo imtuvų savininkai. Atitinkamose valstybėse narėse šiuos 
mokesčius arba licencijos mokesčius moka kiekvienas televizoriaus, radijo imtuvo arba 
automobilinio radijo imtuvo savininkas, nesvarbu, ar jis iš tikrųjų žiūri visuomeninius 
kanalus. Mokesčių rinkimo principas yra gauti viešųjų užduočių, kuriomis siekiama patenkinti 
visos visuomenės poreikius, finansavimą remiantis plačiosios visuomenės solidarumu. 
Komisija šių finansavimo priemonių neginčija ir neabejoja, kad licencijos mokesčiai arba kiti 
mokesčiai yra privalomi. Todėl pareiga mokėti licencijos ar kitą mokestį yra nacionalinės 
teisės klausimas ir jo negalima ginčyti remiantis Sąjungos teise.

Kita vertus, pagal SESV 106 straipsnio 2 dalį ir 2009 m. Komisijos komunikatą dėl valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo visuomeninio transliavimo paslaugoms1 Komisija yra 
kompetentinga kontroliuoti, kad visuomeniniai transliuotojai gautų tik tiek finansinių išteklių, 
kiek yra būtina aiškiai apibrėžtoms ir jiems patikėtoms visuomeninėms pareigoms finansuoti, 
ir kad dėl finansavimo nebūtų be reikalo iškreipta konkurencija. 2007 m. Komisija priėmė 
sprendimą2 dėl Vokietijos visuomeninio finansavimo suderinamumo su ES konkurencijos 
teise. Remiantis SESV 107 straipsniu valstybė narė gali finansiškai remti transliuotojus, kad 
jie vykdytų valstybės narės jiems patikėtą visuomeninio transliuotojo pareigą. Todėl iš esmės 
Vokietija gali finansuoti savo visuomeninius transliuotojus rinkdama per GEZ privalomus 
mokesčius už televizoriaus arba radijo transliacijų imtuvų turėjimą.

Mėnesinis 5,76 EUR transliavimo mokestis už kompiuterį yra tik mokesčių už imtuvus 
papildymas dėl technologinės plėtros ir atsižvelgiant į toliau pateiktą atvejį, kuris kol kas yra 
retas, bet gali kartotis ateityje: asmuo neturi nei televizoriaus, nei radijo imtuvo, nei 
automobilinio radijo imtuvo ir galima manyti, kad norėdamas žiūrėti televizijos arba radijo 
programas jis naudojasi nešiojamuoju kompiuteriu arba mobiliuoju telefonu. Todėl kalbama 
ne apie prieigos prie interneto mokestį, kaip nurodyta peticijoje.

Vis dėlto pagal naująjį Vokietijos žemių ministrų pirmininkų susitarimą nuo 2013 m. bus 
keičiamas visuomeninių transliuotojų finansavimo būdas: užuot mokėjęs skirtingų rūšių 
imtuvams nustatytus mokesčius, kiekvienas namų ūkis mokės vienodą mokestį už 
visuomeninę transliavimo sistemą, nesvarbu, kiek namų ūkis turės televizorių, radijo imtuvų 
arba kompiuterių.

                                               
1 Paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 257, 2009 10 27, p. 1, ˛r. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF.
2 2007 m. baland˛io 27 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, C 185, p. 1), ˛r. taip pat http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-
2005/e003-05.pdf.
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Peticijoje nėra elementų, dėl kurių Europos Komisija galėtų daryti prielaidą, jog, kaip minėta, 
pareiga mokėti transliavimo mokestį už asmeninio kompiuterio, per kurį galima žiūrėti 
televizijos programas internetu, eksploatavimą neatitiktų Europos Sąjungos nustatytų 
valstybės pagalbos taisyklių arba ES teisės apskritai.

Išvados

Komisija nuodugniai ištyrė peticijos pateikėjo teiginius. Iš turimos informacijos nematyti, kad 
ginčijama nacionalinė priemonė aiškiai prieštarautų taikomos Europos Sąjungos teisės 
reikalavimams.

Todėl Komisija nepradės pažeidimo nagrinėjimo procedūrų prieš Vokietiją remdamasi 
peticijos pateikėjo teiginiais.“


