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Betreft: Verzoekschrift 0608/2011, ingediend door Birgit Mair (Duitse nationaliteit), 
over verplichte betaling voor internetradio in bepaalde EU-landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt zich af of het verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel dat in bepaalde EU-
landen moet worden betaald voor radio of televisie via internet. Zij noemt als voorbeeld het 
Duitse internetradiostation Last.FM, waarvoor in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk niet 
en in België en Nederland wel moet worden betaald. Indienster staat op het standpunt dat 
binnen de EU dezelfde normen zouden moeten gelden d.w.z. in alle EU-landen dient ofwel 
hetzelfde te worden betaald ofwel er wordt niet betaald.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

"Het is de Commissie bekend dat bepaalde onlinediensten binnen de EU slechts in enkele 
landen of tegen verschillende voorwaarden en prijzen worden aangeboden.

Doorgaans vloeien territoriale beperkingen voort uit onderhandelingen tussen rechthebbenden 
en dienstverleners, en dus uit hun vrije economische beslissingen. In sommige gevallen 
ontstaan dan prijsverschillen tussen de betreffende landen. In principe kan dienstverleners niet 
worden voorgeschreven in welke landen en tegen welke voorwaarden en prijzen zij hun 
diensten moeten aanbieden.

Het Hof van Justitie heeft echter onlangs in het zogeheten "Premier League-arrest" over de 



PE478.591v01-00 2/2 CM\887641NL.doc

NL

satellietuitzending van sportwedestrijden (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) bepaald dat 
nationale wettelijke voorschriften die een verbod stellen op de invoer, de verkoop en het 
gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee toegang kan worden verkregen tot een 
gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere lidstaat, strijdig zijn met het vrije verkeer van 
diensten.

De Commissie heeft meerdere initiatieven ontplooid waarmee zij de ontwikkeling van een 
breed scala aan gebruiksvriendelijke aanbiedingen en de grensoverschrijdende 
beschikbaarheid van informatie wil bevorderen, en een echte digitale interne markt tot stand 
wil brengen. In het bijzonder heeft zij op 19 mei 2010 de "Digitale agenda voor Europa" 
aangenomen
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm).

Voorts heeft de Commissie toegezegd "een interne markt voor intellectuele-
eigendomsrechten" te realiseren 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
In dit verband heeft zij op 13 juli 2011 een groenboek aangenomen, waarmee zij een impuls 
geeft tot discussie over de vraag hoe de grensoverschrijdende verspreiding van audiovisuele 
informatie kan worden gestimuleerd.
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm

Om de grensoverschrijdende afgifte van vergunningen op het gebied van onlinemuziek 
makkelijker te maken, zal de Commissie in 2012 een voorstel doen tot invoering van 
uniforme randvoorwaarden voor de collectieve exploitatie van auteursrechten. Deze en andere
initiatieven verschaffen de burgers betere toegang tot de informatie van hun keuze".


