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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1899/2009, adresată de H. H., de cetățenie germană, privind taxa 
națională de licență pentru utilizarea internetului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că nu ar trebui permisă perceperea unei taxe naționale de licență pentru 
utilizarea internetului, taxă care, în opinia sa, constituie o încălcare a dreptului comunitar. El 
crede că accesul liber și ieftin la informație este împiedicat de cuantumul taxei și de 
modalitatea de impunere. De asemenea, el este de părere că taxa națională de licență pentru 
radioteleviziune nu se poate aplica pentru serviciile și informațiile oferite prin difuzare 
voluntară, deoarece există posibilitatea de limitare electronică a accesului la aceste servicii și 
informații. Petiționarul are semne de întrebare în ceea ce privește legitimitatea impunerii taxei 
de licență pentru radioteleviziune exclusiv pe teritoriul unui stat, pentru informațiile și 
serviciile disponibile gratuit pe internet.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Începând cu 1 ianuarie 2007, Gebühreneinzugszentrale (GEZ), agenția germană de colectare a 
taxelor de licență pentru televiziune percepe o redevență lunară pentru difuzare de 5,76 € 
pentru PC-uri pe care se pot viziona programe TV sau se pot asculta programe radio prin 
internet, pentru persoanele care nu dețin televizor, aparat radio sau aparat radio pentru mașină, 
pentru care acestea plătesc deja o redevență corespunzătoare. O persoană care plătește deja 
taxa pentru televiziune, radio sau aparate radio pentru mașină nu mai este taxată suplimentar 
pentru deținerea unui PC. 
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Având în vedere Protocolul nr. 29 anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și Tratatul UE privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre, fiecare 
stat membru definește, organizează și finanțează propriul serviciu public de radiodifuziune. 
Prin urmare, statele membre sunt libere să stabilească forma, condițiile și modalitățile de 
finanțare publică a propriilor sisteme de radiodifuziune, de exemplu prin contribuții bugetare 
directe, taxe de licență sau orice alte mijloace. 
În realitate, statele membre au optat pentru metode de finanțare diferite, inclusiv finanțare prin 
impozite generale sau taxe de licență plătite, de exemplu, de posesorii de televizoare, aparate 
radio sau aparate radio pentru mașină. În aceste state membre, impozitele sau taxele de licență 
sunt plătite de fiecare posesor de televizor, aparat radio, aparat radio pentru mașină sau PC, 
indiferent dacă acesta vizionează sau nu posturile publice. Scopul este acela de a asigura 
finanțarea unui domeniu public, cu scopul de a satisface nevoile societății în ansamblu, pe 
principiul unei solidarități de anvergură a publicului general. Comisia nu contestă aceste 
măsuri de finanțare și nu ridică semne de întrebare cu privire la caracterul obligatoriu al 
taxelor de licență sau al redevențelor. Prin urmare, obligația de a achita o taxă de licență sau o 
redevență reprezintă un aspect care ține de dreptul intern și nu poate fi contestat în temeiul 
dreptului comunitar. 

Pe de altă parte, Comisia are competența necesară, în conformitate cu articolul 106 alineatul 
(2) din TFUE și cu Comunicarea Comisiei din 2009 privind aplicarea normelor referitoare la 
ajutoarele de stat în cazul serviciului public de radiodifuziune1 pentru a verifica dacă resursele 
financiare puse la dispoziția organismelor publice de radiodifuziune sunt limitate la resursele 
necesare pentru finanțarea obligațiilor de serviciu public bine definite și încredințate acestora, 
precum și dacă finanțarea nu generează denaturări inutile ale concurenței. Compatibilitatea 
modului de finanțare a serviciului public german cu legislația europeană în domeniul 
concurenței a făcut obiectul unei decizii a Comisiei în 2007.2 În conformitate cu articolul 107 
din TFUE, un stat membru poate susține financiar organismele publice de radiodifuziune 
pentru îndeplinirea unei obligații de serviciu public încredințate acestora de către statul 
membru. Prin urmare, Germania este liberă, în principiu, să își finanțeze organismele publice
de radiodifuziune prin redevențe obligatorii colectate de GEZ pentru deținerea de receptoare 
de transmisii de televiziune sau radio. 

Redevența lunară pentru radiodifuziune în valoare de 5,76 € pentru PC-uri reprezintă doar o 
extensie a redevențelor pentru receptoare, aplicată ca urmare a progreselor tehnologice și 
având în vedere următoarea situație, care se întâlnește în prezent rar, însă ar putea apărea în 
viitor: o persoană nu deține televizor, aparat radio sau aparat radio pentru mașină și se poate 
presupune că aceasta utilizează laptopul sau telefonul mobil pentru a accesa programe de 
televiziune sau de radio. Prin urmare, redevența nu reprezintă o taxă pe accesul la internet, 
după cum s-a indicat în petiție.  

Totuși, conform unui acord recent al prim-miniștrilor landurilor germane, modelul de 
finanțare a organismelor publice de radiodifuziune va fi modificat începând cu 2013: În locul 
                                               
1 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 257, 27.10.2009, p.1, a se vedea 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF
2 Decizia Comisiei din 27 aprilie 2007, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
2007, C 185, p.1), a se vedea de asemenea 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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plății diferențiate a redevențelor în funcție de tipul de receptoare, fiecare gospodărie va plăti o 
redevență unică pentru sistemul public de radiodifuziune, indiferent de numărul de 
televizoare, aparate radio sau PC-uri existente în gospodărie.
Petiția nu conține elemente care să indice Comisiei că obligația privind plata redevenței 
pentru radiodifuziune aplicată PC-urilor care sunt în măsură să transmită programe TV prin 
internet nu respectă normele Uniunii referitoare la ajutoarele de stat – astfel cum am 
menționat – sau legislația UE în general. 

Concluzii

Comisia a examinat în detaliu susținerile petiționarului. Din informațiile disponibile nu 
rezultă că măsura internă contestată contravine în mod clar cerințelor prevăzute în legislația 
Uniunii Europene aplicabilă.

Prin urmare, Comisia nu va iniția procedura privind încălcarea dreptului comunitar împotriva 
Germaniei pe baza susținerilor petiționarului. 


