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Lūgumrakstu komiteja

5.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0958/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Dimitris Tsipidis, 
par televīzijas un radio licences maksas iekļaušanu rēķinos par elektrību.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka daļu no Grieķijas elektroenerģijas sabiedrības
„DEI” rēķinu summas saņem valsts radio un televīzijas apraides organizācija „ERT”, kura 
efektīvi piemēro obligātu licences maksu aptuveni 10 % apmērā no maksas par patērēto 
elektroenerģiju. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir spiests maksāt par pakalpojumu, ko
viņš neizmanto, un aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai šāda rīcība atbilst ES tiesību 
aktiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 21. februārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. maijā

I. Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka aptuveni 10 % no summas, ko no viņa iekasē 
Grieķijas elektroenerģijas sabiedrība „DEI”, izmanto Grieķijas radio un televīzijas apraides 
organizācijas „ERT” finansēšanai, kaut arī viņš varbūt nemaz neskatās sabiedrisko kanālu 
pārraides. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas ievākt informāciju par situācija citās dalībvalstīs, kā 
arī, vai šāda situācija atbilst ES tiesību aktiem. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu aizsargāt viņa intereses.

II. Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Ņemot vērā EK līguma protokolu par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs 
(Amsterdamas Protokols), katra dalībvalsts ir tiesīga lemt par sabiedriskās raidorganizācijas 
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finansēšanu. Tādēļ dalībvalstis var garantēt finansējumu valsts raidsabiedrībām, piemēram, ar 
tiešām iemaksām no budžeta, licences maksām vai kā citādi.

Patiesībā dalībvalstis ir izvēlējušās dažādus finansēšanas veidus, tostarp finansēšanu no 
vispārējiem nodokļiem vai licences maksām, kas jāmaksā, piemēram, televizoru īpašniekiem. 
Attiecīgajās dalībvalstīs šie nodokļi vai licences maksas ir jāmaksā neatkarīgi no tā, vai 
nodokļu maksātājs patiešām skatās pārraides sabiedrisko raidorganizāciju kanālos. Komisija 
neapstrīd šos finansēšanas pasākumus, nedz arī apšauba šo licences maksu vai nodokļu 
piespiedu raksturu. 

Tātad pienākums maksāt licences maksu vai nodokli un šo maksājumu savākšana, piemēram, 
Grieķijas gadījumā, iekļaujot tos elektrības rēķinā, ir attiecīgās valsts tiesību ziņā, un 
Kopienas tiesības nevar tās apšaubīt. 

No otras puses, saskaņā ar EK līguma 86. panta 2. punktu un Komisijas paziņojumu par valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei („Paziņojums par radio un televīziju”, 
publicēts Oficiālajā Vēstnesī C 320, 15.11.2001., 5. lpp.) Komisija ir tiesīga kontrolēt, vai 
finanšu līdzekļi, kas pieejami valsts raidsabiedrībām, ir ierobežoti līdz tādam apjomam, kas 
nepieciešams, lai finansētu skaidri definētas un valsts raidsabiedrībām uzticētas sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, un vai šis finansējums nerada nevajadzīgus konkurences 
izkropļojumus.

III. Secinājumi

Komisija iesniedz lūgumrakstu lietas slēgšanai, neveicot nekādas turpmākas darbības.

4. Komitejas starpposma atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā

Pamatinformācija/faktu apkopojums/priekšvēsture

Lūgumraksts attiecas uz obligāto nodevu, kuru Grieķijas valsts elektroenerģijas sabiedrība 
„DEI” iekasē valsts radio un televīzijas apraides organizācijas „ERT” vārdā.

Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pastāvošās atšķirības starp dažādām sabiedrisko 
raidorganizāciju sistēmām dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz to organizāciju un finansēšanu, ir 
grūti saskaņot ar Eiropas sabiedrības principu par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES 
pilsoņiem. Viņš arī uzskata, ka nodevas piemērošana Grieķijas pilsoņiem, lai finansētu
sabiedrisko raidsabiedrību „ERT” ir netaisnīga un ir jāatceļ. Noslēgumā viņš uzdod virkni 
jautājumu, kuru apkopojums ir šāds 1:

1. Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai sabiedrisko raidorganizāciju „ERT” var uzskatīt par 
„valsts uzņēmumu”, ja tās uzņēmējdarbības veids ir „akciju sabiedrība”("société anonyme".)

  
1 Lūdzu, ņemiet vērā, ka lūgumrakstā jautājumi ir numurēti līdz 12, bet trūkst 7. jautājuma, tādēļ šajā 
apkopojumā ir iekļauti tikai 11 jautājumi.
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2. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas noskaidrot, vai nepastāv nevienlīdzīga attieksme pret
Eiropas pilsoņiem, ja dažu dalībvalstu pilsoņiem nav jāmaksā nekādas nodevas sabiedrisko 
raidorganizāciju finansēšanai, bet Grieķijas pilsoņiem ir pienākums tās maksāt.

3. Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumu par Grieķijas pilsoņu nodokļu slogu (pēc 
lūgumraksta iesniedzēja aprēķiniem – 480–720 miljoni EUR) un par to, vai šo nodokļu 
summu nevajadzētu drīzāk izmantot citām Grieķijas iedzīvotāju vajadzībām.

4. Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai finanšu līdzekļi, kurus šādā veidā iegūst „ERT”, ir 
ierobežoti līdz minimālajam nepieciešamajam apjomam jeb vai ir radies līdzekļu pārpalikums, 
kas ir pretrunā ar konkurences tiesību aktiem. Viņš arī izvirza jautājumu par to, vai „ERT”
sniedz pieprasītos sabiedriskos pakalpojumus.

5. Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai nodevu piespiedu raksturs un to iekasēšana, ko veic 
elektroenerģijas sabiedrība „DEI”, neņemot vērā personu maksātspēju, nav „terors pret 
pilsoņiem”. 

6. Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai ES Konstitūcija (atsaucoties uz demokrātijas, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanas, drošības un tiesiskuma principiem) nenodrošina 
viņam izvēles brīvību neskatīties „ERT” pārraides un nefinansēt tās.

7. Lūgumraksta iesniedzēju interesē, kā „ERT” izmanto iegūtos finanšu līdzekļus, un, jo īpaši, 
vai „ERT” drīkst izmantot šos līdzekļus, iegādājoties sporta programmu raidīšanas tiesības.

8. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka privātiem konkurentiem nav iespēju konkurēt ar 
„ERT” uz vienlīdzīgiem noteikumiem, jo „ERT” finansē no nodokļiem.

9. Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumu, vai „ERT” (tostarp meitas uzņēmums „ERT
PRISMA”) ir tiesīga piedāvāt programmas, kuras var skatīties, tikai izmantojot dekodēšanas 
sistēmu.

10. Lūgumraksta iesniedzējs šaubās, vai „ERT” apjomīgie finanšu līdzekļi un lielais 
darbinieku skaits ir proporcionāls raidorganizācijas nelielajai tirgus daļai (zemākais rādītājs –
10 %, salīdzinot ar citām Grieķijas raidorganizācijām).

11. Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai ir pamatota prasība iekasēt naudu no pilsoņiem, kuriem 
pat nav televizora un kuri tādēļ nevar skatīties televizoru.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem, prasībām un jautājumiem

Sākumā ir jāņem vērā, ka saskaņā ar skaidrojošo protokolu par sabiedriskās apraides sistēmu 
dalībvalstīs, kas pievienots pielikumā EK līgumam (tā sauktais „Amsterdamas protokols”), 
“Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumi neskar dalībvalstu iespējas nodrošināt 
valsts apraides finansējumu, ja šādu finansējumu piešķir apraides organizācijām, lai tās 
izpildītu valsts pasūtījumu, ko tām uzticējusi, noteikusi un organizējuši attiecībā dalībvalsts, 
un ja šāds finansējums nav pretrunā kopējām interesēm, iespaidojot tirdzniecības 
nosacījumus un konkurenci Kopienā, tomēr ņemot vērā valsts pasūtījuma izpildi. Turklāt 
saskaņā ar EK līguma 311. pantu „Protokoli, kas pēc dalībvalstu savstarpējas vienošanās 
pievienoti šim Līgumam, ir daļa no tā”. 
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Kopumā saskaņā ar EK līgumu dalībvalstīm ir liela rīcības brīvība attiecībā uz sabiedriskās 
apraides organizāciju un finansēšanu.

Kā jau Komisija skaidroja, atbildot uz lūgumrakstu Nr. 44/2006 par televīzijas un radio 
nodevas obligātu iekļaušanu rēķinos par elektrību, katra dalībvalsts var garantēt finansējumu 
valsts raidsabiedrībām dažādos veidos, piemēram, ar tiešām iemaksām no budžeta, licences 
maksām vai kā citādi.

Patiesībā dalībvalstis ir izvēlējušās dažādus finansēšanas veidus, tostarp finansēšanu no 
vispārējiem nodokļiem vai licences maksām, kas jāmaksā, piemēram, televizoru īpašniekiem. 
Šie nodokļi vai licences maksas ir jāmaksā neatkarīgi no tā, vai nodokļu maksātājs patiešām 
skatās sabiedrisko raidorganizāciju kanālus. Komisija ne apstrīd šos finansēšanas pasākumus, 
nedz arī apšauba šo licences maksu vai nodokļu piespiedu raksturu (sk. 5., 6. un 11. jautājumu
iepriekš tekstā). 

Tātad pienākums maksāt licences maksu vai nodokli un šo maksājumu savākšana, piemēram, 
Grieķijas gadījumā, iekļaujot tos elektrības rēķinā, ir attiecīgās valsts tiesību ziņā, un 
Kopienas tiesības nevar tās apšaubīt. Tādēļ, un pretēji šajā lūgumrakstā izteiktajam viedoklim 
(sk. 2. jautājumu iepriekš tekstā), Kopienas tiesību akti neparedz vienādu finansēšanas 
sistēmu Eiropā.

No otras puses, Komisija uzskata, ka šāda finansēšana ir valsts atbalsts saskaņā ar EK līguma 
87. panta 1. punktu, jo tā sniedz valsts raidsabiedrībai, šajā gadījumā – „ERT”, finansiālas 
priekšrocības salīdzinājumā ar tās privātajiem konkurentiem, un tādējādi tā varētu kropļot 
konkurenci un apriti (sk. 8. jautājumu iepriekš tekstā). Šādu atbalstu noteiktos apstākļos var 
atzīt par atbilstošu EK līgumam saskaņā ar EK līguma 86. panta 2. punktu. Saskaņā ar 
86. panta 2. punktu Komisija ir tiesīga kontrolēt, vai finanšu līdzekļi, kas pieejami valsts 
raidsabiedrībām, ir ierobežoti līdz tādam apjomam, kas nepieciešams, lai finansētu skaidri 
definētas un valsts raidsabiedrībām uzticētas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, un 
vai šis finansējums nerada nevajadzīgus konkurences kropļojumus. Komisijas paziņojumā par 
valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei („Paziņojums par radio un 
televīziju”, publicēts Oficiālajā Vēstnesī C 320, 15.11.2001., 5. lpp.) ir plašāk skaidrots, kā 
Komisija veic šo kontroli. 

Šai sakarā galvenokārt dalībvalsts nosaka sabiedriskā pakalpojuma misiju un uztic tā
īstenošanu valsts raidorganizācijai. Saskaņā ar Amsterdamas Protokolu, Komisijas 
paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei nosaka, ka 
Komisijas uzdevums attiecībā uz šo aprobežojas ar acīmredzamu kļūdu pārbaudīšanu (sk.
Komisijas paziņojuma par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei
33. punktu).

Tā kā Grieķijas valsts ir noteikusi šādu sabiedriskā pakalpojuma misiju uz uzticējusi „ERT”
nodrošināt šo sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu izpildi, Komisija tikai pārbaudīs, vai 
definīciju neattiecina uz darbībām, kuras nevar uzskatīt par pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi (piemēram, reklāma vai e-komercija), un vai valsts finansējums ir 
proporcionāls (citiem vārdiem, vai nerodas līdzekļu pārpalikums). Ja šie nosacījumi ir 
izpildīti, Komisija neapstrīd valsts līdzekļu izmantošanu un iespēju tos novirzīt citiem 
mērķiem (sk. 3. jautājumu iepriekš tekstā). Attiecībā uz EK līguma 86. panta 2. punkta 
piemērošanu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja juridiskā forma nav izšķirīga, svarīgi ir tas, 
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lai pakalpojumu sniedzējam ir uzticēts sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzdevums. Tādēļ 
faktam, ka „ERT” uzņēmējdarbības forma ir „S.A” nav nozīmes, piešķirot finansējumu 
atbilstoši valsts atbalsta noteikumiem (sk. 1. jautājumu iepriekš tekstā).

Ir atzīts, ka sabiedrisko pakalpojumu definīcija var būt „…plaša …, uzticot konkrētai 
raidorganizācijai uzdevumu nodrošināt līdzsvarotu un dažādu programmu saskaņā ar misiju, 
vienlaikus saglabājot konkrētu skatītāju līmeni…” (sk. Komisijas paziņojuma par valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei 33. punktu). Tā norāda, ka, nodrošinot 
līdzsvarotu un dažādu programmu, sabiedriskās raidorganizācijas var piedāvāt arī izklaides un 
sporta programmas. Tādēļ sabiedriskām raidorganizācijām nav aizliegts iegādāties (par valsts 
līdzekļiem) un pārraidīt futbola spēles, kuras min lūgumraksta iesniedzējs (sk. 7. jautājumu 
iepriekš tekstā) ciktāl šādu spēļu pārraidīšana atbilst sabiedriskās apraides definīcijai, kuru 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts. 

Apraides paziņojums nosaka arī, lai „…sabiedriskais pakalpojums patiešām tiktu sniegts tā, 
kā paredz formālais līgums starp valsti un pilnvaroto uzņēmumu. Tādēļ ir vēlams, ka tā 
piemērošanu kontrolētu atbilstīga iestāde vai pilnvarotā iestāde. ….Dalībvalstu ziņā ir 
izvēlēties mehānismu, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saistību izpildes 
efektīvu pārraudzību”. (sk. Komisijas paziņojuma par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu 
sabiedriskajai apraidei 41. un 42. punktu). Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai „ERT” darbojas 
saskaņā ar šiem noteikumiem, bet nesniedz turpmākus pamatotus datus, ka liecinātu, ka 
„ERT” darbība netiek atbilstoši kontrolēta (sk. 4. jautājumu iepriekš tekstā).

Valsts atbalsta noteikumi neaizliedz sabiedriskajām raidorganizācijām veikt komercdarbību, 
pieņemot, ka, veicot šo darbību, tās negūst labumu no valsts atbalsta un neiespaido normālus 
tirgus apstākļus. Tādēļ ciktāl „ERT” meitas uzņēmuma „ERT PRISMA” darbība atbilst šiem 
noteikumiem, tā nav saistīta ar valsts atbalstu (sk. 9. jautājumu iepriekš tekstā).

Attiecībā uz valsts atbalsta proporcionalitāti, „Komisija uzsāk proporcionalitātes pārbaudi ar 
apsvērumu, ka valsts atbalsts parasti ir nepieciešams uzņēmumam tā sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu veikšanai” (sk. Komisijas paziņojuma par valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanu sabiedriskajai apraidei 57. punktu). Šai sakarā Komisija neapšauba, vai iegūtie 
līdzekļi ir pilnīgi nepieciešami, vai tie ir proporcionāli tirgus daļai un vai sabiedriskos 
pakalpojumus var sniegt ar mazāku valsts atbalstu (sk. 10. jautājumu iepriekš tekstā). 
Komisija tikai pārbauda, lai valsts atbalsts „…nepārsniegtu sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja misijas neto izmaksas…” (t.i., sabiedriskas raidorganizācijas faktiskās izmaksas 
mīnus komercdarbības ieņēmumi). 

Komisija turpinās izpētīt tās kompetencē esošos jautājumus, ja lūgumraksta iesniedzējs 
iesniegs pamatotus datus, kas norādīs, ka netiek ievērotas Komisijas paziņojuma par valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei prasības. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzdod virkni jautājumu (piemēram, par līdzekļu pārpalikumu un kontroli, sk. 4. jautājumu 
iepriekš tekstā), bet nesniedz informāciju, kura liktu apšaubīt Grieķijas finansēšanas sistēmas 
atbilstību ES valsta atbalsta noteikumiem. 

Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Komisija turpina šī jautājuma izskatīšanu, viņam 
jāiesniedz Komisijai visa nepieciešamā informācija (šim nolūkam Komisija ir izstrādājusi 
sūdzību veidlapu, kura grieķu valodā ir pieejama šajā adresē: 
http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf).
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Noslēgumā Komisija vēlas informēt Parlamentu, ka tā jau ir saņēmusi citas puses sūdzību par 
sabiedrisko raidorganizāciju „ERT”. Komisija aicināja sūdzības iesniedzēju turpmāk pamatot 
viņa apgalvojumus, lai Komisija varētu lemt par turpmāko rīcību.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija informē Parlamentu, ka tā veiks 
atbilstošus procesuālus pasākumus, ja kāda tai iesniegtā papildu informācija (ko iesniegs 
lūgumraksta iesniedzējs vai sūdzības iesniedzējs) radīs šaubas par „ERT” finanšu sistēmas 
atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.


