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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0958/2005 złożona przez Dimitrisa Tsipidisa (Grecja), w sprawie abonamentu 
radiowo-telewizyjnego wliczanego do rachunków za energię elektryczną

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że część opłat z rachunków wystawianych przez greckie 
przedsiębiorstwo energetyczne DEI przekazywana jest państwowej spółce radiowo-
telewizyjnej ERT, co oznacza w praktyce nałożenie obowiązkowej opłaty abonamentowej 
stanowiącej równowartość około 10% zużytej energii. Składający petycję uważa, że jest on 
zmuszony płacić za usługę, z której nie korzysta, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie, czy nie stoi to w sprzeczności z prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 lutego 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 maja 2006 r.

I. Skarga

Składający petycję twierdzi, że ok. 10% kwoty pobieranej przez greckie państwowe 
przedsiębiorstwo energetyczne „DEI” jest wykorzystywane na finansowanie greckiej 
państwowej spółki radiowo-telewizyjnej „ERT”, bez względu na to, czy ogląda on kanały 
publiczne, czy też nie. Składający petycję pragnie wiedzieć jak wygląda sytuacja pod tym 
względem w innych państwach członkowskich oraz czy jest ona zgodna z prawodawstwem 
UE. Składający petycję prosi Parlament Europejski o ochronę jego interesów.

II. Uwagi Komisji dotyczące argumentów zawartych w petycji

W świetle załączonego do traktatu WE Protokołu w sprawie systemu publicznego nadawania 
w państwach członkowskich („protokół amsterdamski”), każde państwo członkowskie samo 
decyduje o finansowaniu publicznego nadawania. W związku z tym państwa członkowskie 



PE 374.222/REV 2/6 CM\667481PL.doc

PL

mogą zapewnić finansowanie mediów publicznych np. bezpośrednio z budżetu, z opłat 
abonamentowych lub w jakikolwiek inny sposób.

W rzeczywistości państwa członkowskie wybrały różne sposoby finansowania, do których 
należy finansowanie z podatku ogólnego lub abonament opłacany np. przez posiadaczy 
odbiorników telewizyjnych. W takich państwach członkowskich podatki lub abonament są 
płacone bez względu na to, czy podatnik ogląda kanały publiczne, czy też nie. Komisja nie 
podważa takich środków finansowania, ani nie kwestionuje obowiązku płacenia abonamentu 
lub podatków.

W związku z powyższym obowiązek płacenia abonamentu lub podatku oraz pobieranie go np. 
poprzez wliczenie podatku do rachunku za energię elektryczną, co ma miejsce w przypadku 
Grecji, są kwestiami dotyczącymi prawa krajowego i jako takie nie mogą być podważane w 
świetle prawa wspólnotowego.

Z drugiej strony, zgodnie z art. 86 ust. 2 traktatu WE oraz komunikatem Komisji w sprawie 
udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej („komunikat w sprawie 
radiofonii i telewizji” opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 320 z 15.11.2001, str.5), do 
kompetencji Komisji należy kontrolowanie, czy środki finansowe dostępne dla radiofonii i 
telewizji publicznej są ograniczone do minimum niezbędnego do finansowania jasno 
zdefiniowanych, nałożonych obowiązków świadczenia usług publicznych oraz czy tego typu 
finansowanie nie prowadzi do niepotrzebnego naruszenia zasad konkurencji.

III. Wnioski

Komisja wnioskuje o zamknięcie petycji bez podejmowania dalszych działań.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2007 r.

Okoliczności/Streszczenie faktów/Przebieg sprawy

Petycja dotyczy obowiązkowej opłaty pobieranej przez publiczne przedsiębiorstwo 
energetyczne DEI w imieniu państwowej spółki radiowo-telewizyjnej ERT. 

Treść skargi

Składający petycję jest zdania, że istniejące obecnie różnice między różnymi publicznymi 
usługami nadawczymi w państwach członkowskich w odniesieniu w szczególności do ich 
organizacji i sposobu finansowania mogą być trudne do pogodzenia z ideą społeczeństwa 
europejskiego przestrzegającego zasady równego traktowania wszystkich obywateli UE. 
Uważa ponadto, że opłata nakładana na obywateli Grecji służąca do finansowania nadawcy 
publicznego ERT jest nieuzasadniona i powinna zostać zniesiona. Ponadto podnosi on szereg 
pytań o następującej treści1:

1. Składający petycję zapytuje, czy nadawca publiczny, jakim jest ERT, może być traktowany 
jako przedsiębiorstwo publiczne, uwzględniając fakt, że jest on spółką akcyjną. 

  
1 Uwaga: pytania zadawane przez składającego petycję są ponumerowane do liczby 12, lecz nie ma pytania 7, i 
dlatego niniejsze streszczenie odnosi się do tylko 11 pytań.
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2. Składający petycję zastanawia się, czy ma miejsce niesprawiedliwe traktowanie różnych 
obywateli w Europie, uwzględniając fakt, że w niektórych państwach członkowskich 
obywatele nie muszą wnosić opłat na rzecz finansowania nadawców publicznych, a 
obywatele w Grecji mają taki obowiązek.

3. Składający petycję zapytuje o kwotę obciążenia podatkowego greckich obywateli (które 
składający petycję szacuje na od 480 do 720 mln euro) oraz czy kwoty te nie powinny być 
lepiej wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Grecji.

4. Składający petycję zapytuje, czy środki finansowe przekazane ERT były ograniczone do 
niezbędnego minimum i czy nie miało miejsca nadmierne finansowanie sprzeczne z prawem 
konkurencji. Zapytuje także, czy ERT zapewnia usługę publiczną zgodnie z wymaganiami.

5. Składający petycję pyta, czy obowiązkowy charakter opłat oraz ich pobieranie przez 
przedsiębiorstwo energetyczne DEI bez względu na indywidualną zdolność do zapłacenia tej 
kwoty nie stanowi przypadkiem „terroru wobec obywateli”.

6. Składający petycję zwraca się z pytaniem, czy konstytucja UE (odnosząca się w szczególny 
sposób do zasad demokracji, poszanowania praw człowieka, wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości) nie daje mu swobody nieoglądania i niefinansowania ERT.

7. Składający petycję zastanawia się, w jaki sposób ERT wykorzystuje otrzymywane 
pieniądze, a w szczególności, czy ERT miało prawo do wykorzystania tych kwot na zakup 
praw do emisji wydarzeń sportowych. 

8. Składający petycję kwestionuje możliwość konkurowania na równej stopie z ERT przez 
prywatnych konkurentów ze względu na finansowanie ERT z podatków. 

9. Składający petycję zapytuje, czy ERT, poprzez swoją filię ERT PRISMA, miała 
pozwolenie na oferowanie programów dostępnych jedynie poprzez systemy dekodujące. 

10. Składający petycję wysuwa wątpliwości co do tego, czy olbrzymie środki finansowe 
i zasoby ludzkie, którymi dysponuje ERT, są proporcjonalne do niskiego udziału w rynku 
(odnosząc się do najniższej pozycji w rankingu greckich stacji telewizyjnych - 10%). 

11. Składający petycję pyta, czy uzasadnione było pobieranie opłat od obywateli, którzy nie 
posiadają nawet odbiorników telewizyjnych i nie są w stanie oglądać telewizji.

Uwagi Komisji do argumentacji składającego petycję, jego wniosków i pytań:

Na początku należy zdać sobie sprawę z tego, że zgodnie z protokołem interpretacyjnym 
w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich załączonym do 
traktatu WE (tzw. protokół amsterdamski), „postanowienia Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską nie naruszają kompetencji Państw Członkowskich w zakresie 
zapewnienia finansowania publicznego nadawania w zakresie, w jakim takie finansowanie 
przyznaje się organizacjom nadawczym w celu wypełnienia misji służby publicznej, która 
została powierzona, określona i zorganizowana przez każde Państwo Członkowskie, oraz w 
zakresie, w jakim takie finansowanie nie wpływa na warunki handlowe i konkurencję we 
Wspólnocie w zakresie, w jakim byłoby to sprzeczne ze wspólnym interesem, przy 
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uwzględnieniu konieczności realizacji mandatu tej służby publicznej.” Ponadto, zgodnie z art. 
311 traktatu WE „Protokoły załączone do niniejszego Traktatu za wspólnym porozumieniem 
Państw Członkowskich stanowią jego integralną część.”

Podsumowując, na podstawie traktatu WE państwa członkowskie posiadają spory margines 
swobody w organizacji i finansowaniu usług nadawania publicznego. 

Jak Komisja już wyjaśniła w odpowiedzi na petycję nr 44/2006 dotyczącą obowiązkowego 
uwzględniania opłat radiowo-telewizyjnych w rachunkach za prąd, państwa członkowskie 
mogą zapewniać finansowanie nadawców publicznych na różne sposoby, np. poprzez 
bezpośrednie wpłaty z budżetu lub abonament.

W istocie państwa członkowskie wybrały różne sposoby finansowania, wraz z finansowaniem 
poprzez powszechny system podatkowy lub abonament opłacany przez posiadaczy 
odbiorników telewizyjnych. Podatki takie lub abonament płaci się niezależnie od tego, czy 
płatnik faktycznie ogląda kanały nadawane przez nadawców publicznych. Komisja nie ma 
uprawnień do tego, aby podważać takie sposoby finansowania, ani aby kwestionować 
obowiązkowy charakter abonamentu lub podatków (patrz pytania 5, 6 i 11).

Tak więc obowiązek uiszczania abonamentu lub płacenia podatku oraz pobieranie tych opłat 
poprzez np. wliczenie ich do rachunku za prąd, jak w przypadku Grecji, to zagadnienia 
podlegające prawu krajowemu i nie można podważać ich legalności posługując się przepisami 
prawa wspólnotowego. Zatem w przeciwieństwie do poglądów wyrażonych w petycji (patrz: 
pytanie 2), prawo wspólnotowe nie wymaga, aby systemy płatności były takie same w całej 
Europie.

Z drugiej strony Komisja jest zdania, że taki sposób finansowania zasadniczo stanowi pomoc 
państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE, ponieważ daje on nadawcy publicznemu -
w tym przypadku ERT - korzyść finansową w porównaniu z konkurencyjnymi podmiotami 
prywatnymi, i dlatego może zakłócać konkurencję i wymianę handlową (patrz: pytanie 8). 
Taka pomoc może zostać uznana za zgodną z traktatem WE według art. 86 ust. 2 
wspomnianego traktatu, pod pewnymi warunkami. Komisja posiada uprawnienia do 
sprawdzania, zgodnie z art. 86 ust. 2 traktatu WE, czy środki finansowe udostępnione 
nadawcom publicznym ograniczają się do kwot niezbędnych do finansowania jasno 
zdefiniowanych, nałożonych obowiązków świadczenia usługi publicznej oraz czy taki sposób 
finansowania nie prowadzi do niepotrzebnego zakłócenia konkurencji. Komunikat Komisji 
w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej („komunikat 
w sprawie radiofonii i telewizji” opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 320 z 
15.11.2001, str.5) wyjaśnia bardziej szczegółowo sposób, w jaki Komisja przeprowadza tę 
kontrolę. 

Państwo członkowskie określa misję usługi publicznej i odpowiednio powierza nadawcy 
publicznemu wykonywanie tej usługi. Zgodnie z protokołem amsterdamskim, komunikat w 
sprawie radiofonii i telewizji stwierdza, że zadanie Komisji w tym względzie jest ograniczone 
do sprawdzenia „oczywistych błędów” (patrz: ust. 33 wspomnianego komunikatu).

Skoro rząd Grecji zdefiniował misję usługi publicznej i powierzył ERT jej wykonywanie, 
Komisja może sprawdzić jedynie, czy definicja ta nie zawiera działań, które nie mogą być 
uznane za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (takie jak reklamy lub 
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handel elektroniczny) oraz czy finansowanie ze środków publicznych jest proporcjonalne 
(innymi słowy, czy nie ma miejsca nadmierne finansowanie). Gdy spełnione są te warunki, 
Komisja nie może kwestionować korzystania ze środków publicznych i nie może oceniać, czy 
nie powinny one być skierowane na realizację innych celów (patrz: pytanie 3). Do celów 
stosowania art. 86 ust. 2 traktatu WE, nie ma znaczenia forma prawna dostawcy usług
publicznych, lecz rozpatruje się jedynie, czy dostawcy usług powierzono wykonywanie usług 
publicznych. W związku z powyższym fakt, że ERT ma formę prawną „S.A”, nie ma 
znaczenia przy ocenianiu finansowania na podstawie przepisów dotyczących pomocy państwa 
(patrz: pytanie 1). 

Uważa się, że definicją usługi publicznej może być „szerokie powierzenie danemu nadawcy 
zadania zapewniania wyważonego i zróżnicowanego programu zgodnie z misją służby 
publicznej, przy zachowaniu pewnej liczby odbiorców” (patrz: ust. 33 komunikatu w sprawie 
radiofonii i telewizji). Oznacza to, że program nadawcy publicznego może obejmować także 
rozrywkę i sport jako element zróżnicowanego i wyważonego programu. W związku z tym 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadawcy publiczni nabywali (za pieniądze publiczne) 
i emitowali mecze piłki nożnej, do których odnosi się składający petycję (patrz: pytanie 7), 
o ile emisja takich wydarzeń jest objęta definicją publicznej radiofonii i telewizji ustalonej 
przez dane państwo członkowskie.

Komunikat w sprawie radiofonii i telewizji stwierdza następnie, że „usługa publiczna musi 
być faktycznie świadczona w taki sposób, jak to przewidziano w umowie między państwem 
a danym przedsiębiorstwem. W związku w tym pożądane jest, aby właściwy organ lub 
wyznaczona instytucja kontrolowała wykonywanie tej umowy. Do państwa członkowskiego 
należy wybór mechanizmu zapewniającego skuteczny nadzór nad wypełnianiem obowiązku 
świadczenia usługi publicznej” (patrz ust. 41 i 42 komunikatu w sprawie radiofonii 
i telewizji). Składający petycję zastanawia się, czy ERT podlega takiemu nadzorowi, ale nie 
przedstawia żadnych kolejnych materiałów, które mogłoby wskazywać, że ERT nie podlega 
odpowiedniej kontroli (patrz: pytanie 4).

Zasady dotyczące pomocy państwa nie zabraniają nadawcom publicznym prowadzenia 
działalności komercyjnej, pod warunkiem, że przy prowadzeniu tej działalności nie 
wykorzystuje funduszy publicznych i przestrzega normalnych warunków rynkowych. 
W związku z tym, w takim zakresie, w jakim działania ERT PRISMA, filii ERT, są zgodne 
z tymi warunkami, nie istnieje zagadnienie pomocy państwa (patrz pytanie 9).

Co do proporcjonalności finansowania z funduszy państwowych, „Komisja wychodzi 
z założenia, że fundusze państwowe są zasadniczo niezbędne do wykonywania przez 
przedsiębiorstwo obowiązku świadczenia usługi publicznej" (patrz: ust. 57 komunikatu 
w sprawie radiofonii i telewizji). W związku z tym Komisja nie rozważa, czy udostępnione 
środki są niezbędne, czy są proporcjonalne do udziału w rynku i czy można by świadczyć 
usługę publiczną wykorzystując mniejsze fundusze (patrz: pytanie 10). Komisja może jedynie 
sprawdzać, czy finansowanie z funduszy państwowych „nie przekracza kosztów netto 
wykonywania misji usługi publicznej" (tj. faktycznie poniesionych kosztów po potrąceniu 
przychodów osiągniętych przez nadawcę publicznego).

Komisja rozpatruje sprawy wchodzące w zakres jej kompetencji, jeżeli, na przykład, skarżący 
wysuwa uzasadnione podejrzenie, że wymogi komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji nie 
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są spełnione. Składający petycję zdaje kilka pytań (np. dotyczące istnienia nadmiernego 
finansowania i braku kontroli, patrz pytanie 4), lecz nie przedstawia informacji, które 
mogłyby podważyć twierdzenie, że grecki system finansowania jest zgodny z unijnymi 
zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

Jeżeli składający petycję pragnie, aby Komisja nadal zajmowała się tą sprawą, powinien 
dostarczyć Komisji wszystkich niezbędnych informacji (w tym celu Komisja opracowała 
formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-
plainte_el.pdf - po grecku).

Komisja pragnie ponadto poinformować Parlament, że otrzymała już skargę od innej osoby, 
dotyczącej finansowania nadawcy publicznego, jakim jest ERT. Komisja poprosiła tę osobę 
o uzasadnienie swoich zarzutów, tak aby można było podjąć decyzję co do dalszych działań.

Wnioski
W świetle powyższych rozważań Komisja informuje Parlament, że podejmie odpowiednie 
kroki proceduralne w sytuacji, gdy składający petycję lub skargę dostarczą jakichkolwiek 
dalszych informacji pozwalających podejrzewać, że system finansowania ERT nie jest 
zgodny z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.
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