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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0608/2011, внесена от Birgit Mair, с германско гражданство, 
относно задължително плащане за интернет радио в  определени 
държави от ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се интересува дали изискването за плащане за интернет 
радио или телевизия в определени държави от ЕС е съвместимо с принципа на 
равенство. Тя взема за пример германската интернет радиостанция Last.FM, за която не 
трябва да се плаща в Германия и Обединеното кралство, но в Белгия и Нидерландия се 
изисква плащане. Вносителката на петицията счита, че в рамките на ЕС следва да се 
прилагат едни и същи стандарти, т.е или във всички държави-членки да бъде плащана 
една и съща сума, или да не се плаща нищо в нито една държава-членка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202 параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

На Комисията е известно, че определени онлайн услуги в рамките на ЕС са ограничени 
само за някои страни или се предлагат при различни условия и цени. 

Териториалните ограничения по правило произтичат от преговорите между 
притежателите на авторските права и доставчиците на услугите и следователно са 
резултат на техните свободни икономически решения. При определени обстоятелства 
се установяват разлики в цените в съответните страни.
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По принцип на доставчиците на услугите не може да бъде наложено в кои страни и при 
какви условия и цени трябва да предлагат своите услуги. 

Независимо от това Европейският съд в така нареченото решение „Premier-League“
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:BG:HTML/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102bg.pdf) по 
отношение на предаване по сателит на спортни събития взе решение, че национално 
законодателство, което забранява вноса, продажбата и използването на чуждестранни 
декодерни карти, които осигуряват достъпа до кодирана услуга за сателитно радио- и 
телевизионно разпръскване, е в противоречие със свободното предоставяне на услуги. 

За да улесни развитието на широк кръг от по-благоприятни за потребителите 
предложения и трансгранично наличие на съдържание и с оглед да се създаде 
действителен цифров единен пазар, Европейската комисия предприе няколко 
инициативи, по-специално с приемането на „Програмата за цифровите технологии в 
Европа“ на 19 май 2010 г.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm). 

Освен това Европейската комисия пое ангажимент да създаде „Единен пазар за правото 
върху интелектуална собственост“.
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
В този контекст на 13 юли 2011 г. Комисията прие Зелена книга, която сложи начало на 
дискусията за това, как може да се подкрепи трансграничното разпространение на 
аудиовизуално съдържание. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm)

За да се улесни трансграничното лицензиране в областта на онлайн музиката, 
Комисията през 2012 г. ще представи освен това предложение за създаването на единни 
правни рамкови условия за колективно управление на авторското право.
Тези и други инициативи ще предоставят на гражданите подобрен достъп до 
съдържание по техен избор.


