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Óταν οι ιδιωτικέσ ασφαλιστικέσ επιχειρήσεισ πραγµατοποιούν αυτέσ τισ δραστηριότητεσ αναλαµβάνοντασ οι ίδιεσ
τουσ κινδύνουσ, εισέρχονται στο πεδίο εφαρµογήσ των οδηγιών «ασφάλειεσ» και καλύπτονται από το σύστηµα
διοικητικήσ άδειασ και οικονοµικού ελέγχου των κρατών µελών προέλευσησ.
Τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα συστήµατα συµπληρωµατικήσ συνταξιοδότησησ για την ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων εξετάσθηκαν κυρίωσ στο πράσινο βιβλίο τησ Επιτροπήσ για τη συµπληρωµατική συνταξιοδότηση
στην ενιαία αγορά (3). Προκειµένου να υπερπηδηθούν τα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία που συνδέονται µε τη
συµπληρωµατική συνταξιοδότηση, η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα, ωσ πρώτο βήµα, µια πρόταση οδηγίασ για τη
διαφύλαξη των δικαιωµάτων σε συµπληρωµατική συνταξιοδότηση των µισθωτών και των µη µισθωτών που
µετακινούνται εντόσ τησ Ευρωπαϊκήσ Éνωσησ (4). Η εν λόγω πρόταση έχει υποβληθεί στα όργανα του Συµβουλίου,
αφού γνωµοδότησαν ευνοϊκά το Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1718/98
υποβολή: Gerhard Hager (NI) προσ την Επιτροπή
(29 Μαιłου 1998)

Θέµα: Τέλη ραδιοφωνίασ/τηλεοράσεωσ ORF
Στην Αυστρία πραγµατοποιήθηκαν πριν λίγο χρονικό διάστηµα ενέργειεσ κατά των «παράνοµων θεατών», δηλαδή
ατόµων, που έχουν στην κατοικία τουσ τηλεοπτική συσκευή, χωρίσ να έχουν άδεια λήψεωσ σήµατοσ.
Σύµφωνα µε το αυστριακό δίκαιο όλα τα νοικοκυριά, στα οποία ευρίσκεται µια τηλεοπτική συσκευή ικανή πρόσ
λήψη σήµατοσ, είναι υποχρεωµένα να ζητήσουν την άδεια για τη σχετική λήψη ραδιοτηλεοπτικού σήµατοσ και να
καταβάλλουν για όσο διάστηµα αυτή ισχύει εισφορά, αλλοιώσ αντίθετα θα υποστούν διοικητικέσ κυρώσεισ.
Αυτή η ραδιοτηλεοπτική εισφορά καταβάλλεται, όπωσ το αναφέρει και το άρθρο 29 του οµοσπονδιακού νόµου για
τισ εργασίεσ και τη δηµιουργία τησ ORF, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά ή πόσο καλήσ ποιότητασ είναι η εκποµπή ή
η λήψη του σήµατοσ.
Υπάρχουν περιοχέσ στην Αυστρία, στισ οποίεσ δεν είναι δυνατή η λήψη τησ ORF. Εάν όµωσ οι εκεί κατοικούντεσ
αυστριακοί λαµβάνουν τηλεοπτικό σήµα άλλων καναλιών µε τη βοήθεια δορυφορικών κεραίων, είναι υποχρεωµένοι σύµφωνα µε τον αυστριακό νόµο να καταβάλλουν την ανωτέρω εισφορά.
Ποια άποψη έχει η Επιτροπή όσον αφορά το νόµιµο και συµβατό χαρακτήρα τησ ανωτέρω διάταξησ µε τισ
διατάξεισ περί ανταγωνισµού του κοινοτικού δικαίου;

Απάντηση του κ. Van Miert εξ ονόµατοσ τησ Επιτροπήσ
(24 Ιουνίου 1998)
Το «Πρωτόκολο για το σύστηµα δηµόσιασ ραδιοτηλεόρασησ στα κράτη µέλη», το οποίο, όπωσ συµφωνήθηκε στο
Áµστερνταµ, προσαρτήθηκε στη Συνθήκη ΕΚ, επιβεβαιώνει την αρµοδιότητα των κρατών µελών να προσδιορίζουν
το στόχο που εξυπηρετεί η υπηρεσία που παρέχεται από τουσ δηµόσιουσ ραδιοτηλεοπτικούσ οργανισµούσ και να
οργανώνουν τη χρηµατοδότησή τουσ. Εποµένωσ, δεν αποτελεί αρµοδιότητα τησ Επιτροπήσ να κρίνει τισ εθνικέσ
διατάξεισ που αφορούν τα τέλη για την άδεια λήψεωσ κρατικού ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατοσ.
Οι κανόνεσ περί ανταγωνισµού τησ Συνθήκησ ΕΚ εγγυώνται τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων τησ
Κοινότητασ και εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί το ενδοκοινοτικό
εµπόριο. Ωστόσο, οι κανόνεσ περί ανταγωνισµού τησ Κοινότητασ δεν ισχύουν στην περίπτωση πιθανήσ διάκρισησ
εισ βάροσ ατόµων στο πλαίσιο των εθνικών διατάξεων που αφορούν τη φορολογία ή τισ άδειεσ.

