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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0608/2011, którą złożyła Birgit Mair (Niemcy) w sprawie 
obowiązkowych opłat za radio internetowe w niektórych państwach UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zastanawia się, czy fakt, iż w pewnych państwach UE pobiera się opłaty za 
odbieranie internetowego radia bądź telewizji, można pogodzić z zasadą równości. Jako 
przykład podaje ona niemiecką internetową stację radiową Last.FM, która w Niemczech i 
w Wielkiej Brytanii jest bezpłatna, w przeciwieństwie do Belgii i Holandii, gdzie za 
korzystanie z niej pobiera się opłaty. Składająca petycję jest zdania, że na terytorium UE 
powinny panować takie same standardy, co oznaczałoby, że albo we wszystkich państwach 
członkowskich należałoby pobierać taką samą opłatę, albo żadne państwo członkowskie nie 
powinno jej egzekwować.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Komisji wiadomo, że niektóre usługi świadczone online w UE ograniczają się tylko do 
niektórych krajów lub są oferowane na odmiennych warunkach i w różnych cenach.

Ograniczenia terytorialne są z reguły owocem negocjacji między posiadaczami praw
i usługodawcami oraz wynikają z ich decyzji gospodarczych. W ten sposób w określonych 
okolicznościach powstają w poszczególnych krajach różnice w cenach. 

Co do zasady nie można wskazać usługodawcom, w których krajach i na jakich warunkach 



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

PL

oraz w jakiej cenie mają oferować swoje usługi. 

Wprawdzie Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził niedawno w tzw. wyroku
w sprawie Premier-League
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:PL:HTML /
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102pl.pdf) 
odnośnie do satelitarnej transmisji imprez sportowych, że ustawodawstwo krajowe, które 
zabrania przywozu, sprzedaży lub używania zagranicznych kart do dekoderów, które 
udostępniają zakodowaną, satelitarną usługę nadawczą, jest sprzeczne ze swobodą 
świadczenia usług.

Komisja Europejska podjęła szereg inicjatyw dla ułatwienia rozwoju różnorodnych ofert 
przyjaznych dla konsumenta i transgranicznej dostępności treści oraz w celu ustanowienia 
rzeczywistego, cyfrowego rynku wewnętrznego, w szczególności przyjmując w dniu 19 maja 
2010 r. „Europejską agendę cyfrową”.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm).

Ponadto Komisja Europejska zobowiązała się do ustanowienia „rynku wewnętrznego praw 
własności intelektualnej”.
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
W związku z tym w dniu 13 lipca 2011 r. Komisja przyjęła zieloną księgę, w której 
zapoczątkowała dyskusję nad tym, w jaki sposób można wspierać transgraniczne 
rozpowszechnianie treści audiowizualnych. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

Ponadto dla ułatwienia transgranicznego licencjonowania w dziedzinie muzyki online 
Komisja przedstawi w 2012 r. wniosek dotyczący ustanowienia jednolitych, prawnych 
warunków ramowych dla zbiorowego korzystania z praw autorskich.
Ta i inne inicjatywy zapewnią obywatelom lepszy dostęp do wybranych przez nich treści.


