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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0608/2011, adresată de Birgit Mair, de cetățenie germană, privind 
plata obligatorie a taxei pentru radio prin internet în anumite state ale UE

1. Rezumatul petiției

Petiționara se întreabă dacă este în conformitate cu principiul egalității faptul că în anumite 
state membre ale UE este obligatorie plata pentru radio și televiziune prin internet. Aceasta dă 
exemplu postul german de radio Last.FM, care transmite pe internet și pentru care în 
Germania și în Regatul Unit nu se plătește, în schimb în Belgia și în Olanda plata este 
obligatorie. Petiționara consideră că în cadrul Uniunii Europene ar trebui să se aplice aceleași 
norme, adică în toate statele membre ale UE să se plătească aceeași sumă sau să nu se 
plătească deloc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011.

Comisia are cunoștință de faptul că anumite servicii online sunt limitate doar la anumite țări 
sau sunt oferite în condiții și la prețuri diferite în cadrul UE. 

Restricțiile teritoriale sunt în general rezultatul negocierilor dintre titularii de drepturi și 
prestatorii de servicii, prin urmare, sunt rezultatul liberelor lor alegeri economice. Astfel, este 
posibil să se creeze diferențe de prețuri între țări. 

În principiu, nu li se poate impune furnizorilor de servicii în ce țări, în ce condiții și la ce 
tarife să își ofere serviciile. 
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Cu toate acestea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat recent în hotărârea pentru 
așa-numita cauză „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) cu privire 
la transmiterea prin satelit a evenimentelor sportive că legislația națională care interzice 
importul, vânzarea și utilizarea dispozitivelor de decodare străine, care permit accesul la 
un serviciu codificat de difuzare prin satelit, provenit dintr-un alt stat membru, încalcă 
libertatea de a presta servicii.

În special, odată cu adoptarea „Agendei digitale pentru Europa” la 19 mai 2010, Comisia 
Europeană a luat mai multe măsuri pentru a facilita dezvoltarea unei varietăți largi de oferte 
rentabile pentru consumatori și pentru a face disponibile conținuturile la nivel transfrontalier, 
precum și cu scopul de a crea o adevărată piață unică digitală.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm). 

De asemenea, Comisia Europeană și-a luat angajamentul să creeze o „Piață unică pentru 
drepturile de proprietate intelectuală”.
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
În acest context, Comisia Europeană a adoptat la 13 iulie 2011 o carte verde, care inițiază 
discuții despre modul în care poate fi promovată distribuția transfrontalieră de conținut 
audiovizual. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

De asemenea, pentru a facilita acordarea transfrontalieră de licențe în domeniul muzicii 
online, Comisia va prezenta în 2012 o propunere privind crearea unui cadru legislativ unitar 
pentru exploatarea drepturilor de autor.
Această inițiativă, precum și altele vor facilita accesul cetățenilor la conținuturile dorite.


