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Temats: Lūgumraksts Nr. 1899/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. H., par 
valsts licences maksu par interneta lietošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka par interneta lietošanu nebūtu jāatļauj iekasēt valsts 
licences maksu, ko viņš uzskata par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Viņš uzskata, ka 
maksas apjoms un veids, kādā tā tiek iekasēta, ir šķērslis brīvai un lētai piekļuvei informācijai.
Viņš arī uzskata, ka valsts tiesību aktus par licenču maksām nevar attiecināt uz informāciju un 
raidorganizāciju brīvprātīgi sniegtiem pakalpojumiem, jo pastāv iespēja elektroniski liegt 
piekļuvi šādiem pakalpojumiem un informācijai. Lūgumraksta iesniedzējs stingri apšauba 
valsts noteiktās licenču maksas likumību tikai tās teritorijā attiecībā uz informāciju un 
pakalpojumiem, kas ir brīvi pieejami internetā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Kopš 2007. gada 1. janvāra Vācijas TV licences maksas iekasēšanas aģentūra 
Gebühreneinzugszentrale (GEZ) iekasē apraides nodevu EUR 5,76 mēnesī par personālajiem 
datoriem (PC), kuros iespējams internetā skatīties TV raidījumus vai klausīties radio 
pārraides, no cilvēkiem, kam nav TV, radio vai automašīnas radio, par kuru tie jau maksā 
attiecīgo nodevu. Personām, kuras jau maksā nodevu par savu televizoru, radio vai 
automašīnas radio, netiks uzlikta papildu nodeva par viņu īpašumā esošu PC.
Saskaņā ar Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Līgumam par Eiropas 
Savienību pievienoto 29. protokolu par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs sabiedriskās 
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apraides pakalpojumu noteikšana, organizēšana un finansēšana ir katras dalībvalsts ziņā. 
Tādējādi dalībvalstis var brīvi noteikt savu apraides sistēmu sabiedriskās finansēšanas veidu, 
nosacījumus un kārtību, piemēram, tiešu budžeta piešķīrumu veidā, ar licences maksām vai 
citādi.
Patiesībā dalībvalstis ir izvēlējušās dažādus finansēšanas veidus, tostarp finansēšanu no 
vispārējiem nodokļiem vai licences maksas, ko iekasē, piemēram, no televizoru, radio un 
automašīnu radio īpašniekiem. Attiecīgajās dalībvalstīs šos nodokļus vai licences maksas 
iekasē no ikviena, kura īpašumā ir televizors, radio, automašīnas radio vai PC, neatkarīgi no 
tā, vai viņš patiesībā skatās sabiedriskos kanālus, vai nē. Tā nolūks ir iegūt finansējumu 
sabiedriskajam uzdevumam ar mērķi apmierināt visas sabiedrības vajadzības, pamatojoties uz 
plašas sabiedrības vispārējo solidaritāti. Komisija neapstrīd šos finansēšanas pasākumus, kā 
arī neapšauba licences maksu vai nodokļu obligāto raksturu. Tādējādi pienākums maksāt 
licences maksu vai nodokli ir jautājums, kas risināms ar valsts tiesību aktiem, un pret to nevar 
iebilst saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

No otras puses, Komisijai saskaņā ar LESD 106. panta 2. punktu un Komisijas paziņojumu 
par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei1 ir tiesības kontrolēt, lai 
sabiedriskajām raidorganizācijām pieejamie finanšu resursi nepārsniegtu tos, kas nepieciešami 
skaidri noteiktu un tām uzticētu sabiedrisko pakalpojumu finansēšanai, un lai to finansēšana 
neradītu nevajadzīgus konkurences traucējumus. Vācijas sabiedrisko pakalpojumu 
finansēšanas savietojamība ar ES konkurences tiesību aktiem ir aplūkota Komisijas 
2007. gada lēmumā2. Saskaņā ar LESD 107. pantu dalībvalsts var sniegt finansiālu atbalstu 
raidorganizācijām, lai tās pildītu sabiedriskās apraides pakalpojumu saistības, ko tām 
uzticējusi dalībvalsts. Tādēļ Vācija būtībā var brīvi finansēt savas sabiedriskās 
raidorganizācijas GEZ iekasētu obligāto nodevu veidā par īpašumā esošiem TV vai radio 
raidorganizāciju pārraižu uztvērējiem.

Ar apraides nodevu EUR 5,76 mēnesī par PC tiek vienīgi paplašinātas nodevas par 
uztvērējiem, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un tādus gadījumus, kas pagaidām ir samērā 
reti, bet var būt sastopami nākotnē, proti, kad cilvēkam nav ne TV, ne radio, ne automašīnas 
radio, un var pieņemt, ka viņš lieto savu klēpjdatoru vai savu mobilo tālruni, lai piekļūtu 
televīzijas vai radio programmām. Tādēļ šī nodeva nav nodoklis par piekļuvi internetam, kā 
norādīts lūgumrakstā.

Taču saskaņā ar Vācijas federālo zemju ministru prezidentu neseno vienošanos sabiedrisko 
raidorganizāciju finansēšanas modeli no 2013. gada ir plānots mainīt: tā vietā, lai maksātu 
nodevas par dažādiem uztvērēju veidiem, katra mājsaimniecība maksās vienotu nodevu par 
sabiedriskās apraides sistēmu neatkarīgi no televizoru, radioaparātu vai PC skaita 
mājsaimniecībā.
Lūgumrakstā nav elementu, kas liktu Komisijai domāt, ka pienākums maksāt apraides nodevu 
par PC, kurā var internetā skatīties TV raidījumus, būtu pretrunā Savienības valsts atbalsta 
noteikumiem, kā tika minēts, vai ES tiesību aktiem vispār.
                                               
1 Publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 257, 27.10.2009., 1. lpp., sk. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF
2 Komisijas 2007. gada 27. aprīļa lēmums, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
C 185, 2007., 1. lpp., sk. arī http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-
05.pdf
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Secinājumi

Komisija ir rūpīgi izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus. Pamatojoties uz 
pieejamo informāciju, nevar secināt, ka apstrīdētais valsts pasākums būtu skaidrā pretrunā 
piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

Tāpēc Komisija nesāks pārkāpumu procedūras pret Vāciju, pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzēja izvirzītajiem apgalvojumiem.”


