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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0958/2005, Dimitris Tsipidis. Kreikan kansalainen, sähkölaskuun 
sisällytetyistä televisio- ja radiolupamaksuista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että kreikkalaisen DEI-sähköyhtiön sähkölaskusta osa eli noin 
10 prosenttia menee Kreikan valtion yleisradioyhtiö ERT:lle, joka perii näin tehokkaasti 
pakollisen lupamaksun. Vetoomuksen esittäjän mielestä hänet pakotetaan maksamaan 
palvelusta, jota hän ei käytä, ja pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko toiminta EU:n 
lainsäädännön mukaista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. helmikuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. toukokuuta 2006.

1. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että julkisen kreikkalaisen DEI-sähköyhtiön häneltä perimästä 
sähkölaskusta noin 10 prosenttia menee Kreikan valtion yleisradioyhtiö ERT:lle, vaikka hän 
ei katso julkisia kanavia. Vetoomuksen esittäjä kysyy, miten muissa jäsenvaltioissa toimitaan 
ja onko tilanne EU:n lainsäädännön mukainen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia suojelemaan hänen etuaan.

2. Komission kommentit vetoomuksen väitteistä

Euroopan yhteisöjen perustamissopimukseen lisätyn jäsenvaltioiden julkista
yleisradiotoimintaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti (Amsterdamin pöytäkirja) kukin 
jäsenvaltio päättää itse julkisen yleisradiotoiminnan rahoituksesta. Jäsenvaltiot voivat siten 
taata julkisten yleisradiopalvelujen harjoittajien rahoituksen esimerkiksi suorina talousarvion 
maksuosuuksina, lupamaksuina tai muulla tavoin. 
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Jäsenvaltiot ovatkin soveltaneet erilaisia rahoitusmuotoja, kuten yleisiä veroja tai 
televisiovastaanottimen omistajilta perittäviä lupamaksuja. Kyseessä olevassa jäsenvaltiossa 
verot tai lupamaksut maksetaan huolimatta siitä, katsooko veronmaksaja julkisen palvelun 
kanavia. Komissio ei vastusta näitä rahoitustoimia eikä kyseenalaista lupamaksujen tai 
verojen pakollisuutta. 

Siten velvollisuus maksaa lupamaksu tai vero ja niiden periminen esimerkiksi osana 
sähkölaskua, kuten Kreikassa tehdään, kuuluvat kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan, 
eikä niitä siten voida tarkastella yhteisön lainsäädännön valossa. 

Toisaalta Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan sekä 
valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskevan komission 
tiedonannon (Tiedonanto yleisradiotoiminnasta, EYVL C 320, 15.11.2001, s. 5) mukaisesti 
komissiolla on toimivalta valvoa, että julkiseen yleisradiotoimintaan myönnetyt varat rajataan 
selvästi ja virallisesti määritetyn julkisen palvelun velvoitteiden rahoitukseen ja että rahoitus 
ei johda kilpailun tarpeettomiin vääristymiin.

3. Johtopäätökset

Komissio ehdottaa vetoomuksen käsittelyn päättämistä ilman jatkotoimia.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007.

Tiedot

Vetoomus koskee Kreikan sähkölaitoksen (DEI) maan julkisen yleisradioyhtiön (ERT) 
puolesta perimää pakollista maksua. 

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjän mielestä erot eri jäsenvaltioiden julkisten yleisradioiden järjestelmissä 
sekä etenkin niiden toiminnassa ja rahoituksessa eivät sovi yhteen eurooppalaista 
yhteiskuntaa, jonka kansalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti, koskevan ajatuksen kanssa. 
Vetoomuksen esittäjän mielestä julkisen yleisradioyhtiön ERT:n rahoitukseen tarkoitettu 
Kreikan kansalaisilta perittävä maksu on lisäksi perusteeton ja se pitäisi mitätöidä. 
Vetoomuksen esittäjä esittää useita kysymyksiä, jotka voidaan tiivistää seuraavasti1:

1. Vetoomuksen esittäjä kysyy, voidaanko julkista yleisradioyhtiötä ERT:tä pitää julkisena 
yrityksenä, jos sen organisaatiomuoto on osakeyhtiö (société anonyme).

2. Vetoomuksen esittäjä kysyy, kohdellaanko Euroopan kansalaisia tasavertaisesti ottaen 
huomioon, että vaikka Kreikan kansalaisten on maksettava julkisen yleisradioyhtiön maksuja, 
joidenkin jäsenvaltioiden kansalaisilta maksuja ei peritä.

3. Vetoomuksen esittäjä esittää kysymyksen Kreikan kansalaisten verotaakasta (vetoomuksen 
esittäjän arvion mukaan 480 miljoonaa–720 miljoonaa euroa) ja siitä, voisiko rahan käyttää 
tehokkaammin Kreikan kansalaisten muihin tarpeisiin.

  
1 Huomautus: vetoomuksen esittäjä on numeroinut kysymyksensä 1–12, mutta kysymysten joukosta puuttuu 
kysymys nro 7. Yhteenvedossa siten vain 11 kysymystä.
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4. Vetoomuksen esittäjä kysyy, onko ERT:lle suunnattu rahoitus rajattu vähimmäismäärään 
vai onko yhtiö saanut kilpailulainsäädännön vastaisesti ylikorvausta. Vetoomuksen esittäjä 
kysyy myös, täyttääkö ERT:n tarjoama julkinen palvelu sitä koskevat edellytykset.

5. Vetoomuksen esittäjä kysyy, eikö maksujen pakollisuus ja sähköyhtiö DEI:n toteuttama 
perintä kansalaisen maksukyvystä riippumatta ole vääryys kansalaisia kohtaan.

6. Vetoomuksen esittäjä tiedustelee, eikö hänellä Euroopan unionin perustuslain (jossa 
erityistä huomiota kiinnitetään demokratiaan, ihmisoikeuksien ja vapauden kunnioittamiseen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen) mukaisesti ole oikeus olla katsomatta ERT:n kanavia ja 
kieltäytyä rahoittamasta ERT:n toimintaa.

7. Vetoomuksen esittäjä ihmettelee, miten ERT käyttää rahat, ja etenkin, onko ERT:llä oikeus 
käyttää varoja urheilutapahtumien lähetysoikeuksien hankintaan.

8. Vetoomuksen esittäjä kysyy, miten yksityiset kilpailijat voivat kilpailla ERT:n kanssa 
tasavertaisesti ottaen huomioon jälkimmäisen veroihin perustuvan rahoituksen.

9. Vetoomuksen esittäjä kysyy, onko ERT:llä (tytäryhtiönsä ERT PRISMA:n kautta) oikeus 
tarjota ohjelmia, jotka näkyvät ainoastaan dekoodausjärjestelmän avulla.

10. Vetoomuksen esittäjä epäilee, ovatko ERT:n käytettävissä olevat suunnattomat varat ja 
henkilökunta suhteutettu sen alhaiseen markkinaosuuteen (10 prosenttia eli pienin Kreikan 
televisiokanavien osuuksista).

11. Vetoomuksen esittäjä kysyy, onko oikeutettua kerätä varoja kansalaisilta, joilla ei edes ole 
televisiovastaanotinta ja jotka eivät siten voi katsella televisiota.

Komission kommentit vetoomuksen esittäjän väitteisiin, pyyntöihin ja kysymyksiin

Heti alkuun on muistettava, että EY:n perustamissopimukseen lisätyn jäsenvaltioiden julkisen 
palvelun yleisradiotoimintaa koskevan pöytäkirjan (niin kutsuttu Amsterdamin pöytäkirja) 
mukaisesti "Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräykset eivät rajoita 
jäsenvaltioiden toimivaltaa rahoittaa julkista yleisradiotoimintaa, sikäli kuin rahoitus 
myönnetään yleisradioyrityksille kunkin jäsenvaltion antaman, määrittelemän ja järjestämän 
julkisen palvelun tehtävän täyttämiseksi, ja sikäli kuin rahoitus ei vaikuta yhteisön kauppa- ja 
kilpailuolosuhteisiin sellaisessa laajuudessa, että se olisi yleisen edun vastaista, kun samalla 
otetaan huomioon tällaisen julkisen palvelun tehtävän toteuttaminen". Lisäksi EY:n 
perustamissopimuksen 311 artiklan mukaisesti "Tähän sopimukseen jäsenvaltioiden yhteisellä 
sopimuksella liitetyt pöytäkirjat ovat erottamaton osa tätä sopimusta." 

Toisin sanoen EY:n perustamissopimuksen mukaisesti jäsenvaltioilla on runsaasti 
liikkumavaraa tehdessään päätöksiä julkisen yleisradiotoiminnan järjestämisestä ja 
rahoittamisesta.

Kuten komissio totesi television- ja radiolupamaksujen pakollista sisällyttämistä 
sähkölaskuun koskevaan vetoomukseen nro 44/2006 antamassaan vastauksessa, jäsenvaltiot 
voivat järjestää julkisen yleisradiotoiminnan rahoituksen haluamallaan tavalla, kuten suorina 
talousarvion maksuosuuksina, lupamaksuina tai muulla tavoin. 
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Jäsenvaltiot ovatkin soveltaneet erilaisia rahoitusmuotoja, kuten yleisiä veroja tai 
televisiovastaanottimen omistajilta perittäviä lupamaksuja. Verot tai lupamaksut maksetaan 
huolimatta siitä, katsooko veronmaksaja julkisen palvelun kanavia. Komissiolla ei ole 
toimivaltaa vastustaa näitä rahoitustoimia tai kyseenalaistaa lupamaksujen tai verojen 
pakollisuutta (ks. edellä kysymykset 5, 6 ja 11). 

Siten velvollisuus maksaa lupamaksu tai vero ja niiden periminen esimerkiksi osana 
sähkölaskua, kuten Kreikassa tehdään, kuuluvat kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan, 
eikä niitä siten voida tarkastella yhteisön lainsäädännön valossa. Vastoin vetoomuksessa 
esitettyjä mielipiteitä (ks. edellä kysymys 2) rahoitusjärjestelmien ei yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti tarvitse olla samanlaisia.

Toisaalta komissio katsoo tämänkaltaisen rahoituksen olevan yleensä EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukainen valtiontuki, sillä se antaa julkisen 
yleisradiotoiminnan harjoittajalle (tässä tapauksessa ERT:lle) sen yksityisiin kilpailijoihin 
verrattuna rahoitusedun ja saattaa siten vääristää kilpailua ja kauppaa (ks. edellä kysymys 8). 
Tämänkaltaisen tuen voidaan tietyin edellytyksin katsoa olevan EY:n perustamissopimuksen 
86 artiklan 2 kohdan mukainen. EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
komissiolla on toimivalta valvoa, että julkiseen yleisradiotoimintaan myönnetyt varat rajataan 
selvästi ja virallisesti määritetyn julkisen palvelun velvoitteiden rahoitukseen ja että rahoitus 
ei johda kilpailun tarpeettomiin vääristymiin.. Komission valvonnan yksityiskohtaisemmat 
suorittamistavat käyvät ilmi valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan 
koskevasta komission tiedonannosta (Tiedonanto yleisradiotoiminnasta, EYVL C 320, 
15.11.2001, s. 5). 

Julkisen palvelun tehtävän määritteleminen ja uskominen julkisen yleisradiotoiminnan 
harjoittajalle kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Amsterdamin pöytäkirjan 
mukaisesti Tiedonannossa yleisradiotoiminnasta todetaan, että komission tehtävä rajoittuu 
selvien virheiden valvontaan (ks. Tiedonanto yleisradiotoiminnasta 33 kohta). 

Kreikan valtio on määritellyt tämän julkisen palvelun tehtävän ja uskonut julkisen palvelun 
tarjoamisen ERT:lle, joten komissio voi ainoastaan tarkistaa, että määritelmä ei sisällä 
toimintaa, jota ei voida pitää yleisen taloudellisen edun mukaisena (kuten mainontaa tai 
sähköistä kaupankäyntiä), ja että julkinen rahoitus on kohtuullista (toisin sanoen että yhtiö ei 
saa ylikorvausta). Jos edellytykset täyttyvät, komissio ei voi kyseenalaistaa julkisten varojen 
käyttöä tai sitä, olisiko ne parempi ohjata johonkin muuhun toimintaan (ks. edellä kysymys 
3). EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan kannalta julkisen palvelun tarjoajan 
organisaatiomuodon sijaan merkitystä on sillä, että julkisen palvelun tehtävä on uskottu 
palvelun tarjoajalle. Näin ollen sillä, että ERT:n organisaatiomuoto on osakeyhtiö (S.A.), ei 
ole merkitystä valtiontukea koskevien sääntöjen kannalta (ks. edellä kysymys 1).

Julkinen palvelu on "laaja-alainen määritelmä, jonka mukaan tietyn yleisradioyhtiön 
tehtäväksi uskotaan tasapainoisen ja vaihtelevan ohjelmiston tarjoaminen julkisen palvelun 
tehtävän mukaisesti, samalla kun pidetään katsojaosuus riittävän suurena" (ks. Tiedonanto 
yleisradiotoiminnasta, 33 kohta). Siten julkisen yleisradioyhtiön vaihteleva ja tasapainoinen 
ohjelmisto voi sisältää viihde- ja urheiluohjelmia. Vastauksena vetoomuksen esittäjän 
kysymykseen on todettava, että julkinen yleisradioyhtiö voi hankkia (julkisin varoin) 
jalkapallo-otteluiden lähetysoikeudet ja lähettää otteluita (ks. edellä kysymys 7) edellyttäen, 
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että tapahtumien lähettäminen tapahtuu kyseessä olevan jäsenvaltion julkisesta 
yleisradiotoiminnasta tekemän määritelmän mukaisesti. 

Tiedonannossa yleisradiotoiminnasta edellytetään, että julkista palvelua "on myös 
käytännössä tarjottava valtion ja kyseisen yrityksen välillä virallisesti vahvistetulla tavalla.
Tästä syystä on tarpeen, että sopiva viranomainen tai nimetty toimielin valvoo palvelun 
tarjoamista. Jäsenvaltion toimivaltaan kuuluu sen järjestelyn valitseminen, jolla varmistetaan 
julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen tehokas valvonta." (Ks. Tiedonanto 
yleisradiotoiminnasta, 41ja 42 kohta). Vetoomuksen esittäjä miettii, valvotaanko ERT:n 
toimintaa tällä tapaa, mutta ei esitä seikkoja, joiden mukaisesti yhtiötä ei valvottaisi 
asianmukaisesti (ks. edellä kysymys 4).

Valtiontukea koskevat säännöt eivät kiellä julkisia yleisradioyhtiöitä harjoittamasta 
kaupallista toimintaa edellyttäen, että toimintaa ei rahoiteta julkisista varoista ja että toiminta 
noudattaa normaaleja markkinaehtoja. Jos ERT:n tytäryhtiön ERT PRISMA:n toimii näiden 
edellytysten mukaisesti, valtiontukeen liittyvää huolta ei ole (ks. edellä kysymys 9).

Mitä tulee valtiontuen suhteellisuuteen, "komission lähtökohtana on periaate, jonka mukaan 
valtion rahoitus on tavallisesti tarpeen, jotta yritys voi täyttää julkisen palvelun tehtävänsä" 
(ks. Tiedonanto yleisradiotoiminnasta, 57 kohta). Tässä yhteydessä komissio ei ota kantaa 
siihen, ovatko käytetyt keinot ehdottoman välttämättömiä tai suhteutettu markkinaosuuksiin 
tai voitaisiinko julkinen palvelu tarjota, jos siihen varattaisiin vähemmän julkisia varoja (ks. 
edellä kysymys 10). Komissio rajoittuu tarkistamaan, että valtiontuki ei ylitä "julkisen 
palvelun tehtävien täyttämisestä aiheutuvia nettokustannuksia" (eli kertyneet todelliset 
kustannukset miinus julkisen yleisradioyhtiön saamat kaupalliset tulot). 

Komissio suorittaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa tutkimuksen, jos esimerkiksi kantelija 
esittää perusteltuja seikkoja, joiden perusteella voidaan epäillä, ettei yleisradiotoiminnasta 
annetun tiedonannon edellytyksiä ole noudatettu. Vetoomuksen esittäjä esittää joukon 
kysymyksiä (esimerkiksi ylikorvauksesta ja valvonnasta; ks. edellä kysymys 4), mutta ei anna 
tietoja, joiden perusteella Kreikan rahoitusjärjestelmän voitaisiin epäillä olevan EU:n 
valtiontukisääntöjen vastainen. 

Jos vetoomuksen esittäjä haluaa, että komissio käsittelee asiaa edelleen, hänen on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot (komissio on laatinut tarkoitusta varten 
kantelulomakkeen, joka löytyy kreikaksi osoitteessa 
http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf).

Lopuksi komissio haluaa ilmoittaa Euroopan parlamentille, että se on jo vastaanottanut 
toiselta taholta valituksen julkisen yleisradioyhtiö ERT:n rahoituksesta. Komissio on pyytänyt 
kantajaa esittämään väitteidensä tueksi todisteita, jotta komissio voisi päättää 
jatkotoimenpiteistä.

Johtopäätökset

Edellä mainitun huomioon ottaen komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille toteuttavansa 
asianmukaiset toimenpiteet, jos se saa lisätietoja (joko vetoomuksen esittäjältä tai kantajalta) 
epäilyksistä ERT:n rahoitusjärjestelmän yhdenmukaisuudesta EU:n valtiontukisääntöjen 
kanssa.


