
CM\887641DA.doc PE478.591v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

16.12.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0608/2011 af Birgit Mair, tysk statsborger, om obligatorisk 
betaling for internetradio i visse EU-lande

1. Sammendrag

Andrageren undrer sig over, om det er foreneligt med princippet om ligestilling, at folk i visse 
EU-lande skal betale for radio eller fjernsyn via internettet. Hun tager som eksempel den 
tyske internetradiostation Last.FM, som der ikke skal betales for i Tyskland og Det Forenede 
Kongerige, hvorimod betaling er påkrævet i Belgien og Nederlandene. Andrageren mener, at 
de samme standarder bør gælde i hele EU, dvs. enten skal der betales samme beløb i alle 
medlemsstater, eller også skal der ikke foretages betaling i nogen af medlemsstaterne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Kommissionen er klar over, at visse online-tjenester inden for EU er begrænset til bestemte 
lande eller udbydes til forskellige priser og vilkår.

Territoriale restriktioner er som regel resultatet af forhandlinger mellem rettighedshavere og 
tjenesteudbydere, og dermed deres frie økonomiske valg. Dette kan undertiden resultere i 
prisforskelle i de berørte lande. 

Generelt kan det ikke foreskrives tjenesteyderne hvilke lande og på hvilke vilkår og priser, de 
skal tilbyde deres tjenester. 
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Domstolen fastslog for nylig i den såkaldte "Premier League-dom"
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:DA:HTML /
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102da.pdf) om 
satellittransmission af sportsbegivenheder, at national lovgivning, der forbyder import, salg og 
anvendelse af udenlandske dekodere, der giver adgang til en kodet udsendelse via satellit fra 
en anden medlemsstat, er uforenelig med den frie bevægelighed for tjenesteydelser.

Kommissionen har for at lette udviklingen af en bred vifte af forbrugervenlige tjenester og det 
grænseoverskridende udbud og med det formål at skabe et ægte digitalt indre marked, 
iværksat adskillige initiativer, især med vedtagelsen af "digital dagsorden for Europa" den 19. 
maj 2010.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_da.htm).

Kommissionen forpligtede sig desuden til at skabe "et indre marked for intellektuelle 
ejendomsrettigheder".
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf) (engelsk).
Kommissionen har i denne forbindelse den 13. juli 2011 vedtaget en grønbog, der indleder 
diskussion om, hvordan den grænseoverskridende distribution af audiovisuelt indhold kan 
fremmes. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-
infso_en.htm)(engelsk)

Kommissionen vil i 2012 for at lette grænseoverskridende licenser til online-musik forelægge 
et forslag om at skabe en ensartet juridisk ramme for den kollektive forvaltning af ophavsret.
Disse og andre initiativer vil give borgerne bedre adgang til deres foretrukne indhold.


