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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0958/2005 af Dimitris Tsipidis, græsk statsborger, om betaling af radio- og 
tv-licens indregnet i elregningen

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at en del af de regninger, der betales til det græske 
elektricitetsselskab DEI går til det statslige radio- og tv-selskab ERT, hvilket reelt betyder, at 
der pålægges en tvungen licens, der beløber sig til omkring 10 % af energiforbruget.
Andrageren indtager det synspunkt, at han er tvunget til at betale for en tjeneste, han ikke 
bruger, og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, om dette er i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. februar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. maj 2007.

I. Klagen

Andrageren klager over, at omkring 10 % af det beløb, der opkræves af det græske statslige 
elektricitetsselskab DEI, anvendes til at finansiere det græske statslige radio- og tv-selskab 
ERT, selv om han ikke nødvendigvis ser de offentlige tv-kanaler. Andrageren spørger om 
situationen i andre medlemsstater og om, hvorvidt denne situation er i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at beskytte hans interesser.

II. Kommissionens bemærkninger

I henhold til protokollen om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne 
(Amsterdam-protokollen), der er knyttet til EF-traktaten, skal de enkelte medlemsstater træffe 
beslutning om finansieringen af den offentlige radio- og tv-virksomhed. Medlemsstaterne kan 
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derfor frit sikre finansieringen af offentlige radio- og tv-virksomheder, f.eks. i form af direkte 
bidrag via budgettet, licens eller andet.

Medlemsstaterne har faktisk valgt forskellige finansieringsmetoder, herunder finansiering via 
overordnede skatter eller licens, der f.eks. betales af tv-ejerne. I den pågældende medlemsstat 
skal disse skatter eller denne licens betales, uanset om skatteyderen ser de offentlige tv-
kanaler eller ej. Kommissionen sår ikke tvivl om disse finansieringsmetoder eller om den 
obligatoriske betaling af licens eller skatter.

Pligten til at betale licens eller skat og opkrævningen via f.eks. elregningen, som det er 
tilfældet i Grækenland, henhører under national lovgivning og kan ikke som sådan forkastes i 
henhold til fællesskabslovgivningen.

På den anden side er Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 86, stk. 2, og 
Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og 
tv-virksomhed (offentliggjort i EFT C 320, 15.11.2001, s. 5) kompetent til at kontrollere, at de 
offentlige radio- og tv-virksomheders økonomiske ressourcer begrænses til det, der er 
nødvendigt for at finansiere de klart definerede public service-forpligtelser, de har fået pålagt, 
og at finansieringen ikke virker unødigt konkurrenceforvridende.

III. Konklusioner

Kommissionen gør gældende, at andragendet afsluttes uden yderligere foranstaltninger.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 5. maj 2007.

Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie

Andragendet vedrører den obligatoriske afgift, som opkræves af det græske statslige 
elektricitetsselskab (DEI) for det statslige radio- og tv-selskab (ERT).

Klagen

Andrageren er af den opfattelse, at de eksisterende forskelle mellem forskellige public 
service-radio- og tv-ordninger i medlemsstater, hvad angår især deres organisation og 
finansiering, ville være vanskelig at forene med idéen om et europæisk samfund med 
ligebehandling mellem EU-borgere. Han mener også, at den afgift, der er pålagt græske 
borgere, som er bestemt til at finansiere public service-radio- og tv-virksomheden ERT, er 
uberettiget og bør ophæves. Endelig tager han en række spørgsmål op, som kan opsummeres 
som følger1:

1. Andrageren spørger om, hvorvidt public service-radio- og tv-virksomheden ERT kan anses 
for at være et "statsligt selskab" i betragtning af dens organisatoriske status som et 
"aktieselskab".

  
1 Bemærk venligst: De spørgsmål, der fremsættes af andrageren, er nummereret til 12, men der er ikke noget 
spørgsmål 7. Derfor henvises der i dette sammendrag kun til 11 spørgsmål.



(Ekstern oversættelse) 

CM\667481DA.doc 3/6 PE 374.222/ændr.

DA

2. Andrageren overvejer, om der foreligger urimelig behandling mellem borgerne i Europa, i 
betragtning af at borgere i nogle medlemsstater ikke er forpligtet til at betale afgifter til 
finansieringen af public service-radio- og tv-virksomhederne, hvorimod borgere i Grækenland 
har en sådan forpligtelse.

3. Andrageren tager spørgsmålet op, om skattebyrdens beløb for græske borgere (som 
andrageren skønner til at ligge på mellem 480 mio. euro og 720 mio. euro), og om disse penge 
ikke bedre kunne anvendes til andre af det græske folks behov.

4. Andrageren spørger om, hvorvidt de økonomiske midler, der er stillet til rådighed for ERT, 
var begrænset til det nødvendige minimum, eller om der var tale om overkompensation i 
modstrid med konkurrencelovgivningen. Han tager også spørgsmålet op om, hvorvidt ERT 
tilvejebringer den offentlige service som krævet.

5. Andrageren spørger om, hvorvidt afgiftsbetalingernes obligatoriske karakter og 
opkrævningen fra elektricitetsselskabet DEI's side uanset den enkeltes evne til at betale ikke 
ville være "terror over for borgerne".

6. Andrageren spørger om, hvorvidt EU-forfatningen (der specielt refererer til principper om 
demokrati, respekten for menneskerettigheder og frihed, sikkerhed og retfærdighed) ikke 
giver ham frihed til ikke at se og til ikke at finansiere ERT.

7. Andrageren overvejer, hvordan pengene anvendes af ERT, og navnlig hvorvidt ERT havde 
lov til at anvende disse penge til erhvervelse af sportsrettigheder.

8. Andrageren sætter spørgsmålstegn ved private konkurrenters mulighed for at konkurrere 
med ERT på lige fod i betragtning af sidstnævntes finansiering via skatter.

9. Andrageren tager spørgsmålet op om, hvorvidt ERT (gennem sit datterselskab ERT 
PRISMA) havde lov til at tilbyde programmer, som kun kan ses med et 
adgangsstyringssystem.

10. Andrageren rejser tvivl om, hvorvidt de massive midler og medarbejdere, som ERT har til 
rådighed, står i rimeligt forhold til selskabets lave markedsandel (idet han henviser til det 
laveste seertal blandt tv-stationer i Grækenland med 10 %).

11. Andrageren spørger om, hvorvidt det var berettiget at opkræve penge fra borgere, som 
ikke engang ejer fjernsynsapparater og ikke kan se fjernsyn.

Kommissionens bemærkninger

Det bør fra starten holdes for øje, at i henhold til den fortolkende protokol om offentlig radio-
og tv-virksomhed i medlemsstaterne, der er knyttet til EF-traktaten, (den såkaldte 
"Amsterdam-protokol"), "[griber] traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ikke 
ind i medlemsstaternes beføjelse til at finansiere public service-radio- og -tv-virksomhed, for 
så vidt finansieringen ydes til radio- og fjernsynsforetagender, så disse kan opfylde deres 
public service-opgaver som pålagt dem, defineret og tilrettelagt af de enkelte medlemsstater, 
og denne finansiering ikke ændrer handels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et 
omfang, der strider mod de fælles interesser, idet der tages hensyn til opfyldelsen af disse 
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public service-opgaver." Endvidere gælder i henhold til artikel 311 i EF-traktaten, at "De 
protokoller, der i gensidig forståelse mellem medlemsstaterne knyttes som bilag til denne 
traktat, udgør en integrerende del af traktaten.".

Sammenfattende nyder medlemsstater i henhold til EF-traktaten et vist råderum i 
organiseringen og finansieringen af public service-radio- og tv-virksomheden.

Som Kommissionen allerede forklarede som svar på andragende nr. 44/2006 om obligatorisk 
opkrævning af radio- og tv-licens via elregningen, kan medlemsstaterne frit sikre 
finansieringen af offentlige radio- og tv-virksomheder på forskellige måder, som f.eks. direkte 
bidrag via budgettet, licens eller andet.

Medlemsstaterne har faktisk valgt forskellige finansieringsmetoder, herunder finansiering via 
overordnede skatter eller licens, der betales af tv-ejerne. Disse skatter eller denne licens 
betales, uanset om skatteyderen ser de offentlige tv-kanaler eller ej. Kommissionen har ikke
kompetence til at så tvivl om disse finansieringsmetoder eller om den obligatoriske betaling af 
licens eller skatter (jf. spørgsmål 5), 6) og 11) ovenfor).

Pligten til at betale licens eller skat og opkrævningen via f.eks. elregningen, som det er 
tilfældet i Grækenland, henhører under national lovgivning og kan ikke som sådan anfægtes i 
henhold til fællesskabslovgivningen. Derfor, og i modsætning til de synspunkter, der er 
udtrykt i andragendet (jf. spørgsmål 2) ovenfor), kræver fællesskabsretten ikke, at
finansieringsordningerne i Europa skal være de samme.

På den anden side mener Kommissionen, at en sådan finansiering normalt er at sidestille med 
statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, da den giver den offentlige radio- og 
tv-virksomhed – i dette tilfælde ERT – en økonomisk fordel i forhold til virksomhedens 
konkurrenter på det private marked og derfor kan virke konkurrence- og handelsforvridende 
(jf. spørgsmål 8) ovenfor). Sådan støtte kan under visse omstændigheder erklæres forenelig
med EF-traktaten i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 86, stk. 2. Kommissionen er i 
henhold til EF-traktatens artikel 86, stk. 2, kompetent til at kontrollere, at de offentlige radio-
og tv-virksomheders økonomiske ressourcer begrænses til det, der er nødvendigt for at 
finansiere den klart definerede public service-opgave, de har fået pålagt, og at finansieringen 
ikke virker unødigt konkurrenceforvridende. Kommissionens meddelelse om anvendelse af 
statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed (offentliggjort i EFT C 320, 
15.11.2001, s. 5), forklarer mere detaljeret, hvordan Kommissionen udfører denne kontrol.

I denne forbindelse er det primært op til medlemsstaterne at definere public service-opgaven 
og at pålægge den offentlige radio- og tv-virksomhed opgaven i overensstemmelse hermed. I 
overensstemmelse med Amsterdam-protokollen anføres det i Kommissionens meddelelse om 
radio- og tv-virksomhed, at Kommissionens opgave i denne henseende er begrænset til at 
kontrollere, om der er "åbenlyse fejl" (jf. pkt. 33 i radio- og tv-meddelelsen).

Når den græske stat har defineret en sådan public service-opgave og givet ERT til opgave at 
stå for disse public service-opgaver, ville Kommissionen kun kontrollere, at definitionen ikke 
omfatter aktiviteter, der ikke kan anses for at være en ydelse af generel økonomisk interesse 
(som f.eks. reklame eller e-handel), og at den offentlige finansiering står i et rimeligt forhold 
hertil (med andre ord, at der ikke er nogen overkompensation). Når disse betingelser er 
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opfyldt, er det ikke op til Kommissionen at sætte spørgsmålstegn ved anvendelsen af de 
offentlige midler, og om de bedre kunne rettes mod andre mål (jf. spørgsmål 3) ovenfor). Med 
henblik på anvendelse af EF-traktatens artikel 86, stk. 2, er den offentlige tjenesteyders retlige 
form ikke afgørende, men kun at tjenesteyderen har fået pålagt en public service-opgave.
Derfor er den omstændighed, at ERT er organiseret som et "S.A.", ikke relevant, når 
finansieringen i henhold til statsstøtteregler vurderes (jf. spørgsmål 1) ovenfor).

Det anerkendes, at definitionen af offentlig tjeneste kan være "… bred … der pålægger et 
givet selskab at udbyde et afbalanceret og varieret program i overensstemmelse med 
mandatet, samtidig med at der bevares et vist seertal …" (jf. pkt. 33 i meddelelsen om radio-
og tv-virksomhed). Det betyder, at offentlige radio- og tv-virksomheders programmer også 
kan dække underholdning og sport som en del af et varieret og afbalanceret program.
Offentlige radio- og tv-virksomheder er derfor ikke afskåret fra (med offentlige penge) at 
erhverve og transmittere de fodboldbegivenheder, som andrageren henviser til (jf. spørgsmål 
7) ovenfor), for så vidt udsendelse af disse begivenheder falder inden for definitionen af 
offentlig radio- og tv-virksomhed fastsat af den pågældende medlemsstat.

Meddelelsen om radio- og tv-virksomhed kræver endvidere, at "… public service-opgaven 
faktisk udføres som foreskrevet i den formelle aftale mellem staten og den udpegede 
virksomhed. Det er i den henseende nødvendigt, at der er en myndighed eller et udpeget 
organ, der kontrollerer dens anvendelse. …Medlemsstaterne har kompetence til selv at vælge 
en egnet ordning til sikring af et effektivt tilsyn med, at public service-forpligtelserne 
opfyldes." (jf. punkt 41 og 42 i meddelelsen om radio- og tv-virksomhed). Andrageren 
overvejer, om ERT er underlagt en sådan overvågning, men tilvejebringer ikke yderligere 
elementer, der angiver, at ERT ikke er underlagt tilstrækkelig kontrol (jf. spørgsmål 4 
ovenfor).

Reglerne om statsstøtte forbyder ikke offentlige radio- og tv-virksomheder at udøve 
økonomisk virksomhed, forudsat at disse aktiviteter ikke drager nytte af statsstøtte og 
respekterer normale markedsvilkår. I den udstrækning ERT-datterselskabet ERT PRISMAs 
aktiviteter respekterer disse vilkår, er der derfor ikke noget problem med hensyn til statsstøtte 
(jf. spørgsmål 9) ovenfor).

Hvad angår statsstøttens proportionalitet, "er udgangspunktet, at statslig finansiering normalt 
er nødvendig, for at virksomheden kan udføre public service-opgaven." (jf. punkt 57 i 
meddelelsen om radio- og tv-virksomhed). I denne forbindelse sætter Kommissionen ikke 
spørgsmålstegn ved, om de indsatte midler er absolut nødvendige, om støtten står i rimeligt 
forhold til markedsandele, eller hvorvidt den offentlige tjeneste kunne opnås med mindre 
offentlig finansiering (jf. spørgsmål 10) ovenfor). Kommissionen er begrænset til at 
kontrollere, om statsfinansieringen "… ikke overskride[r] nettoomkostningerne ved public 
service-opgaven …" (dvs. de faktiske afholdte udgifter minus den offentlige radio- og tv-
virksomheds kommercielle indtægter).

Kommissionen udfører en undersøgelse vedrørende anliggender, der falder ind under dens 
kompetence, hvis f.eks. en klager fremsætter begrundede elementer, som viser, at de krav, der 
er fastsat i meddelelsen om radio- og tv-virksomhed, eventuelt ikke respekteres. Andrageren 
rejser et vist antal spørgsmål (f.eks. om hvorvidt der er tale om overkompensation og om der 
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er kontrol; jf. spørgsmål 4) ovenfor), men tilvejebringer ikke oplysninger, som ville rejse tvivl 
om den græske finansieringsordnings overholdelsen af EU's statsstøtteregler.

Hvis andrageren ønsker, at Kommissionen går videre med dette spørgsmål, skal han forsyne 
Kommissionen med alle de nødvendige oplysninger (til dette formål har Kommissionen 
udfærdiget en klageformular, som er tilgængelig på 
http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf - på græsk).

Endelig ønsker Kommissionen at meddele Parlamentet, at den allerede har modtaget en klage 
fra en anden part over finansieringen af den offentlige radio- og tv-virksomhed ERT.
Kommissionen har bedt denne klager om yderligere at dokumentere sine påstande for at gøre 
det muligt for Kommissionen at træffe beslutning om de yderligere foranstaltninger.

Konklusioner

I lyset af ovennævnte overvejelser oplyser Kommissionen Parlamentet om, at den vil tage de 
relevante proceduremæssige skridt, i tilfælde af at yderligere oplysninger, der fremsendes til 
Kommissionen (enten af andrageren eller af klageren), rejser tvivl om ERT-
finansieringsordningens forenelighed med EU's statsstøtteregler.


