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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0608/2011, της Birgit Mair, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποχρεωτική πληρωμή για διαδικτυακό ραδιόφωνο σε ορισμένες χώρες της 
ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αναρωτιέται εάν η υποχρέωση των πολιτών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να 
καταβάλλουν χρήματα για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου 
συνάδει με την αρχή της ισότητας. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον γερμανικό διαδικτυακό 
ραδιοφωνικό σταθμό Last.FM, για τον οποίο δεν απαιτείται πληρωμή στη Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται όμως πληρωμή στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. Η 
αναφέρουσα είναι της άποψης ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα εντός της ΕΕ, 
δηλαδή είτε θα πρέπει να καταβάλλεται το ίδιο ποσό σε όλα τα κράτη μέλη είτε να μην 
πραγματοποιείται κανενός είδους πληρωμή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γεγονός ότι συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες εντός 
της ΕΕ είναι διαθέσιμες σε ορισμένες μόνο χώρες ή ότι προσφέρονται υπό διαφορετικούς 
όρους και τιμές.

Οι εδαφικοί περιορισμοί είναι εν γένει αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
κατόχων δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών και κατά συνέπεια των κατά βούληση 
αποφάσεών τους επί οικονομικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να διαμορφώνονται 
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διαφορές στις τιμές στις αντίστοιχες χώρες. 

Κατ' αρχήν, δεν μπορεί να επιβληθεί στους παρόχους υπηρεσιών σε ποιες χώρες και υπό 
ποιους όρους και τιμές θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Εντούτοις, πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποκαλούμενη 
«απόφαση-Premier League»
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:DE:HTML /
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102de.pdf) σχετικά με 
τη δορυφορική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αθλητικών γεγονότων αποφάνθηκε ότι οι εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες απαγορεύουν την εισαγωγή, πώληση και χρήση συσκευών 
αποκωδικοποιήσεως αλλοδαπής προελεύσεως που επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
κωδικοποιημένες υπηρεσίες δορυφορικής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης προερχόμενες από 
άλλο κράτος μέλος, αντίκεινται στις διατάξεις περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος προσφορών φιλικών προς τον 
καταναλωτή και η διασυνοριακή διάθεση περιεχομένου και με στόχο τη δημιουργία μιας 
πραγματικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πολλές 
πρωτοβουλίες, όπως ιδίως την έγκριση του «Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη» στις 
19 Μαΐου 2010.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm). 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για τη δημιουργία «μιας εσωτερικής αγοράς 
για τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας».
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Ιουλίου 2011 μια Πράσινη Βίβλο, η οποία 
ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με την προώθηση της διασυνοριακής μετάδοσης 
οπτικοακουστικού περιεχομένου. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή αδειοδότηση στον τομέα της μουσικής που 
διατίθεται διαδικτυακά, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση το 2012 για τη θέσπιση ενιαίου 
νομικού πλαισίου σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η εν λόγω και άλλες πρωτοβουλίες θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη πρόσβαση για τους πολίτες 
στα περιεχόμενα της επιλογής τους.


