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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Dimitris Tsipidis, görög állampolgár által benyújtott 0958/2005. számú petíció a 
villanyszámlába foglalt műsorszolgáltatási-előfizetési díjak megfizetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a görög DEI áramszolgáltató vállalatnak 
kifizetett számlák egy részét az ERT állami televíziós társaság kapja, amely ténylegesen kiró 
az energiafogyasztás körülbelül 10%-ának megfelelő kötelező előfizetési díjat. A petíció 
benyújtója szerint őt olyan szolgáltatás megfizetésére kényszerítik, amelyet nem vesz 
igénybe, és kéri az Európai Parlamentet annak megvizsgálására, hogy ez összhangban van-e 
az EU jogszabályaival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. február 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. május 12-én kapott válasz.

I. A panasz

A petíció benyújtója a „DEI” görög áramszolgáltató vállalat által kirótt összeg 10 %-a miatt 
tesz panaszt, amely az „ERT” görög állami műsorszolgáltató társaság finanszírozására 
szolgál, holott ő nem szükségszerűen nézi a közszolgálati csatornákat. A petíció benyújtója 
érdeklődik a más tagállamokban fennálló helyzetről, illetve, hogy ez az állapot megfelel-e az 
uniós szabályozásnak. A petíció benyújtója felkéri az Európai Parlamentet érdekei védelmére.

II. A Bizottság megállapításai a petíció benyújtójának érveivel kapcsolatban

A tagállami közszolgálati műsorszórásról szóló, EK-Szerződéshez fűzött jegyzőkönyv 
(„Amszterdam jegyzőkönyv”) szerint a tagállamok maguk dönthetnek a közszolgálati 
műsorszórás finanszírozásáról. Ennek okán a tagállamok szabadon biztosíthatják a 
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közszolgálati műsorszórók finanszírozását, például közvetlen költségvetési hozzájárulásokkal, 
licencia díjakkal vagy más úton.

Valójában a tagállamok különböző finanszírozási módszereket választottak, beleértve az 
általános adókat vagy a licencia díjakat, amelyeket például a TV-készülékek tulajdonosai 
fizetnek. Az érintett tagállamokban ezek az általános adók vagy licencia díjak attól 
függetlenül fizetendők, hogy az adófizető nézi vagy sem a közszolgálati csatornákat. A 
Bizottság nem kifogásolja ezeket a finanszírozási intézkedéseket, és szintén nem kérdőjelezi 
meg a licencia díjak vagy adók kötelező természetét.

Következésképpen a licencia díj vagy adófizetési kötelezettség, valamint a beszedés, például, 
mint Görögországban, a villanyszámla útján, a nemzeti jog hatálya alá tartoznak, és így nem 
kérdőjelezhetők meg a közösségi jog alapján.

Másrészről a Bizottságnak, az EK-Szerződés 86. cikk (2) bekezdése és a Bizottságnak az 
állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról 
szóló közleménye („Műsorszolgáltatási közlemény”, megjelent: Hivatalos Lap C 320., 
2001.11.15., 5. o.) alapján hatáskörében áll ellenőrizni, hogy a közszolgálati műsorszórók 
számára nyitva álló finanszírozási források kizárólag a pontosan meghatározott finanszírozási 
szükségletekre és rájuk bízott közszolgáltatási kötelezettségekre szűkülnek, és hogy a 
finanszírozás nem vezet a verseny szükségtelen torzulásához.

III Következtetések

A Bizottság további intézkedés nélkül lezárásra továbbítja a petíciót.

4. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott további válasz.

Háttér/ A tények összefoglalása/ Előzmények

A petíció a görög állami áramszolgáltató vállalat (DEI) által az állami televíziós és rádiós 
műsorszolgáltató társaság (ERT) nevében beszedett kötelező díjakat érinti.

A panasz

A petíció benyújtójának véleménye szerint a tagállamok különböző közszolgálati 
műsorszolgáltatási rendszerei között különösen a szervezés és a finanszírozás tekintetében 
létező eltérések nehezen egyeztethetők össze egy olyan európai társadalom eszméjével, ahol 
az EU polgárai egyenlő bánásmódban részesülnek. Egyben úgy ítéli meg, hogy a görög 
polgárokra az ERT közszolgálati műsorszolgáltató finanszírozására kirótt díj indokolatlan, és 
azt vissza kell vonni. Végezetül pedig számos kérdést tesz fel, amelyek a következőképpen 
foglalhatók össze1:

  
1 Megjegyzés: a petíció benyújtója által előterjesztett kérdések 12-ig vannak számozva, 7. számú kérdés azonban 
nincs; így ez az összefoglaló csak 11. kérdést említ.
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1. A petíció benyújtója tájékoztatást kér azzal kapcsolatban, hogy az ERT közszolgálati 
műsorszolgáltató „société anonyme” szervezeti jogállását figyelembe véve állami társaságnak 
tekinthető-e.

2. A petíció benyújtója tudni szeretné, hogy igazságtalan elbánás áll-e fenn Európa polgárai 
között, mivel néhány tagállamban a polgárok nem kötelesek díjat fizetni a közszolgálati 
műsorszolgáltató finanszírozására, míg a görög polgároknak van ilyen jellegű kötelezettsége.

3. A petíció benyújtója felveti a görög polgárokra háruló adóteher összegének kérdését (a 
petíció benyújtója 480–720 millió euróra becsüli ezt az összeget), és felteszi a kérdést, hogy 
ezt a pénzt nem lehetne-e e jobban felhasználni a görög polgárok egyéb szükségleteinek 
kielégítésére.

4. A petíció benyújtóját érdekli, hogy az ERT rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök a 
szükséges minimumra korlátozódnak-e, vagy pedig túlkompenzáció történik, ami ellentétes a 
versenyjoggal. Annak kérdését is felveti, hogy az ERT eleget tesz-e közszolgálati 
kötelezettségének.

5. A petíció benyújtója felveti a kérdést, hogy a díjfizetés kötelező természete és a díjaknak a
DEI áramszolgáltató vállalat általi beszedése – amely nem veszi figyelembe, hogy az egyének 
képesek-e fizetni a díjat – vajon nem egyenlő-e a „polgárok terrorizálásával”.

6. A petíció benyújtója afelől érdeklődik, hogy az EU alkotmánya (hivatkozva különösen a 
demokrácia elveire, az emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartására, valamint a 
biztonságra és a jog érvényesülésére) nem biztosítja-e számára azt a lehetőséget, hogy ne 
nézze és ne finanszírozza az ERT-t.

7. A petíció benyújtója tudni szeretné, hogy az ERT hogyan használja fel a pénzt, és 
különösen hogy az ERT felhasználhatja-e ezt az összeget sportesemények közvetítési 
jogainak megszerzésére.

8. A petíció benyújtója megkérdőjelezi, hogy a magánszférából érkező versenytársak egyenlő 
versenyfeltételek mellett tudnak versengeni az ERT-vel, mivel ez utóbbit adókból 
finanszírozzák.

9. A petíció benyújtója felteszi a kérdést, hogy azt ERT-nek (leányvállalatán, az ERT 
PRISMA-n keresztül) engedélyezték-e olyan programok felkínálását, amelyek csak 
dekóderrel nézhetők.

10. A petíció benyújtója kétségeinek ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ERT 
rendelkezésére álló jelentős eszközök és nagyszámú munkaerő arányos-e alacsony piaci 
részesedésével (megemlítve, hogy a görögországi tévéállomások közül az ERT rendelkezik a 
legalacsonyabb, 10%-os részesedéssel).

11. A petíció benyújtója felteszi a kérdést, hogy indokolt-e beszedni a pénzt azoktól a 
polgároktól, akiknek még csak televíziókészülékük sincs, és ily módon nincs lehetőségük 
televíziót nézni.
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A Bizottság megállapításai a petíció benyújtójának érveivel, kéréseivel és kérdéseivel 
kapcsolatban

Mindenekelőtt szem előtt kell tartani, hogy az EK-Szerződéshez csatolt, a tagállamokban 
történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről szóló értelmező jegyzőkönyv (az úgynevezett 
„Amszterdami Jegyzőkönyv”) szerint „Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
rendelkezései nem érintik a tagállamok azon hatáskörét, hogy közszolgálati 
műsorszolgáltatást finanszírozzanak, amennyiben az ilyen finanszírozást a műsorszolgáltató 
szervezeteknek az egyes tagállamok által rájuk ruházott, meghatározott és megszervezett 
közszolgálati feladat ellátásához nyújtják, és amennyiben az ilyen finanszírozás a Közösségen 
belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes 
mértékben, ugyanakkor e tekintetben a közszolgálati feladat megvalósulását is figyelembe kell 
venni”. Ezenkívül az EK-Szerződés 311. cikke úgy rendelkezik, hogy „az e szerződéshez a 
tagállamok közös megegyezésével csatolt jegyzőkönyvek e szerződés szerves részét képezik.”

Összefoglalva tehát az EK-Szerződés alapján a tagállamok széles mérlegelési jogkörrel 
rendelkeznek a közszolgálati műsorszolgáltatás szervezése és finanszírozása terén.

Ahogy azt a Bizottság a televízió- és rádiódíjnak a villanyszámlába történő kötelező 
beépítéséről szóló 44/2006 sz. petícióra adott válaszában már kifejtette, a tagállamok 
szabadon dönthetnek arról, hogy különböző módokon biztosítják a közszolgálati 
műsorszolgáltatók finanszírozását, például közvetlen költségvetési hozzájárulással, licencia 
díjakkal vagy más eszközökkel.

Lényegében a tagállamok különböző finanszírozási módszerek mellett döntöttek, beleértve az 
olyan általános adókon vagy licencia díjakon keresztül megvalósuló finanszírozást is, 
amelyeket a televíziókészülékek tulajdonosai fizetnek. Az ilyen adókat és licencia díjakat 
akkor is meg kell fizetni, ha az adófizető ténylegesen nem nézi a közszolgálati csatornákat. A 
Bizottságnak nincs hatásköre megtámadni ezeket a finanszírozási eszközöket, sem pedig 
megkérdőjelezni a licencia díjak vagy adók kötelező jellegét (vö. a fenti 5., 6. és 11. 
kérdéssel).

Következésképpen a licencia díj vagy adófizetési kötelezettség, valamint a beszedés, például, 
mint Görögországban, a villanyszámla útján, a nemzeti jog hatálya alá tartozik, és így nem 
kérdőjelezhető meg a közösségi jog alapján. Ezért a petícióban kifejtett véleménnyel 
ellentétben (vö. a fenti 2. ponttal) a közösségi jog nem követeli meg, hogy a finanszírozási 
rendszerek egyformák legyenek Európában.

Másrészt a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ilyen finanszírozás rendszerint az EK-Szerződés 
87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak minősül, mivel a 
magánszférából érkező versenytársakkal szemben pénzügyi előnyt biztosít a közszolgálati 
műsorszolgáltatónak – a szóban forgó esetben az ERT-nek –, ami így a verseny és a 
kereskedelem torzulásához vezethet (vö. a fenti 8. kérdéssel). Az ilyen támogatás az EK-
Szerződés 86. cikkének (2) bekezdésével összhangban csak bizonyos feltételek mellett 
egyeztethető össze az EK-Szerződéssel. A 86. cikk (2) bekezdése alapján a Bizottságnak 
hatáskörében áll ellenőrizni, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók rendelkezésére álló 
finanszírozási források a pontosan meghatározott közszolgálati feladatok finanszírozásához 
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szükséges mértékre korlátozódnak-e, és hogy a finanszírozás nem vezet-e a verseny 
szükségtelen torzulásához. A Bizottság által az állami támogatás szabályainak a közszolgálati 
műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról készített közlemény („Műsorszolgáltatási 
közlemény”, HL C 320., 2001.11.15., 5. o.) részletesebben kifejti, hogy a Bizottság milyen 
módon végzi el ezt az ellenőrzést.

Ebben az összefüggésben elsősorban a tagállamok feladata meghatározni a közszolgálati 
feladatot, és ennek megfelelően megbízni a közszolgálati műsorszolgáltatót. Az Amszterdami 
Jegyzőkönyvvel összhangban a Műsorszolgáltatási közlemény megállapítja, hogy a Bizottság 
feladata e tekintetben a „nyilvánvaló hibák” ellenőrzésére korlátozódik (vö. a 
Műsorszolgáltatási közlemény 33. pontjával). 

Ha egyszer a görög állam meghatározta az ilyen közszolgálati feladatokat és megbízta az 
ERT-t e közszolgálati feladatok ellátásával, a Bizottság csak azt ellenőrzi, hogy a 
feladatmeghatározás nem tartalmaz-e olyan tevékenységeket, amelyek nem tekinthetők 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak (például reklámozás és e-kereskedelem), és hogy 
az állami finanszírozás arányos-e (azaz nincs túlkompenzáció). Amennyiben ezek a feltételek 
teljesülnek, nem a Bizottság feladata megkérdőjelezni az állami források felhasználását, és 
azt, hogy ezeket nem kellene-e inkább más célkitűzésekre átcsoportosítani (vö. a fent említett
3. kérdéssel). Az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazása céljából a 
közszolgálati műsorszolgáltató jogi formája nem döntő, csak az, hogy a szolgáltatót 
közszolgálati feladatokkal bízzák meg. Ezért az, hogy az ERT működése „S.A.” formájában 
van megszervezve, nem mérvadó az állami támogatásokra vonatkozó szabályok szerinti 
finanszírozás értékelésekor (vö. a fenti 1. kérdéssel).

Azt elismerik, hogy a közszolgáltatás fogalommeghatározása „egy »tág« meghatározás” 
lehet, „amely egy adott műsorszolgáltatót – a nézettség bizonyos szintjének megőrzése mellett 
– kiegyensúlyozott és változatos program készítésével bíz meg a feladatnak megfelelően” (vö. 
a Műsorszolgáltatási közlemény 33. pontjával). Ebből az is következik, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltató programjai szórakoztató és sportműsorokat is magukban foglalhatnak a 
változatos és kiegyensúlyozott programok részeként. Így a közszolgálati műsorszolgáltatók 
nincsenek kizárva abból, hogy (közpénzből) közvetítési jogot vásároljanak és közvetítsék a 
petíció benyújtója által említett labdarugó játékokat (vö. a fenti 7. ponttal), amennyiben az 
ilyen események közvetítése a közszolgálati műsorszolgáltatásnak az érintett tagállam által 
megállapított fogalommeghatározása körébe tartozik.

A Műsorszolgáltatási közlemény emellett előírja, hogy „…közszolgáltatást ténylegesen az 
állam és a megbízott vállalkozás közötti hivatalos megállapodásban előírtak szerint lássák el. 
Ezért kívánatos, hogy egy megfelelő hatóság vagy kijelölt testület folyamatosan ellenőrizze a 
végrehajtást. […]. A közszolgálati kötelezettségek teljesítésének hatékony felügyeletét 
biztosító mechanizmus kiválasztása a tagállam hatásköre.” (vö. a Műsorszolgáltatási 
közlemény 41. és 42. pontjával). A petíció benyújtója tudni szeretné, hogy az ERT esetében 
létezik-e ilyen felügyelet, azonban nem nyújt be olyan információkat, amelyek arra utalnának, 
hogy az ERT nincs megfelelő ellenőrzésnek alávetve (vö. a fenti 4. kérdéssel).

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok nem tiltják, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltató kereskedelmi tevékenységet végezzen, feltéve, hogy ezek a tevékenységek 
nem részesülnek állami finanszírozásban és a szokásos piaci feltételek mellett történnek. Ezért 
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ameddig az ERT ERT PRISMA leányvállalata tiszteletben tartja ezeket a feltételeket, az 
állami támogatások szempontjából e tevékenységek nem adnak okot aggodalomra (vö. a fenti 
9. ponttal).

Az állami finanszírozás arányosságát illetően „a Bizottság abból a megfontolásból indul ki, 
hogy az állami finanszírozás általában szükséges egy vállalkozás számára közszolgálati 
feladatai végrehajtásához” (vö. a Műsorszolgáltatási közlemény 57. pontjával). Ebben az 
összefüggésben a Bizottság nem kérdőjelezi meg azt, hogy az alkalmazott eszközök 
feltétlenül szükségesek-e, arányosak-e a piaci részesedéshez képest, vagy hogy a 
közszolgáltatás kevesebb közfinanszírozással is megvalósítható-e (vö. a fenti 10. kérdéssel). 
A Bizottság csupán azt ellenőrzi, hogy az állami finanszírozás „…ne haladja meg a 
közszolgálati feladat nettó költségeit …” (azaz a ténylegesen felmerült költségeket, levonva 
ebből a közszolgálati műsorszolgáltató kereskedelmi bevételeit).

A Bizottság akkor végez vizsgálatokat a hatáskörébe tartozó ügyekben, ha például a panaszos 
érdemi információkat terjeszt elő, amelyek jelzik, hogy a Műsorszolgáltatási közleményben 
meghatározott követelményeket adott esetben nem tartották be. A petíció benyújtója számos 
kérdést vet fel (például hogy előfordul-e túlkompenzáció vagy van-e ellenőrzés; vö. a fenti 4. 
ponttal), azonban nem nyújt be olyan információkat, amelyek alapján kétségbe lehetne vonni, 
hogy a görög finanszírozási rendszer összeegyeztethető az EU állami támogatásokra 
vonatkozó szabályaival.

Amennyiben a petíció benyújtója el kívánja érni, hogy a Bizottság tovább foglalkozzon az 
üggyel, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania az összes szükséges információt (e célból a 
Bizottság kidolgozott egy panaszbejelentő űrlapot, amely görög nyelven a következő címen 
érhető el: http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf).

Végezetül a Bizottság tájékoztatni kívánja a Parlamentet, hogy egy másik féltől már 
beérkezett hozzá egy panasz az ERT közszolgálati műsorszolgáltató finanszírozásával 
kapcsolatban. A Bizottság felkérte ezt a panaszost, hogy támassza alá további információkkal 
állításait, hogy a Bizottság dönteni tudjon a további lépésekről.

Következtetések

A fenti megfontolások alapján a Bizottság tájékoztatja a Parlamentet, hogy megteszi a 
megfelelő eljárásjogi lépéseket, amennyiben a (petíció benyújtója vagy a panaszos) által 
korábban bemutatott újabb információk kétségbe vonják az ERT finanszírozási rendszerének 
és az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályainak összeegyeztethetőségét.


