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Petiţia 0958/2005, adresată de Dimitris Tsipidis, de naţionalitate greacă, privind plata 
taxelor de licenţă TV şi radio incorporate în facturile de electricitate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă faptul că o porţiune din facturile plătite societăţii greceşti de electricitate 
DEI ajunge la societatea de stat de radio şi televiziune ERT care, practic, impune o taxă de 
licenţă obligatorie care se ridică la circa 10% din consumul de energie. Petiţionarul consideră 
că este forţat să plătească pentru un serviciu pe care nu îl utilizează şi cere Parlamentului 
European să investigheze dacă acest lucru este în conformitate cu legislaţia UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 21 februarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 mai 2006.

I. Reclamaţia

Petiţionarul reclamă faptul că 10% din suma facturată de către societatea publică greacă de 
electricitate „DEI” este utilizată pentru finanţarea societăţii publice greceşti de radiodifuziune 
„ERT”, chiar dacă acesta nu vizionează neapărat canalele publice. Petiţionarul se întreabă cu 
privire la situaţia din alte state membre şi dacă această situaţie este în conformitate cu 
legislaţia UE. Petiţionarul cere Parlamentului European să-i protejeze interesele.

II. Comentariile Comisiei privind argumentele petiţiei

Având în vedere Protocolul la Tratatul CE privind sistemul de radiodifuziune publică în ţările 
membre („Protocolul de la Amsterdam”), rămâne în sarcina fiecărui stat membru să decidă 
asupra finanţării serviciului public de radiodifuziune. De aceea, statele membre sunt libere să 
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garanteze finanţarea serviciilor publice de radiodifuziune, de exemplu, prin contribuţii 
bugetare directe, taxe de licenţă sau orice alte mijloace. 

De fapt, statele membre au optat pentru metode diferite de finanţare, inclusiv finanţare prin 
impozite generale sau taxe de licenţă plătibile, de exemplu, de către deţinătorii de televizoare. 
În statele membre în cauză, aceste impozite sau taxe de licenţă se plătesc indiferent dacă
contribuabilul vizionează efectiv sau nu canalele serviciului public. Comisia nu contestă 
aceste măsuri de finanţare, nici nu pune sub semnul întrebării caracterul obligatoriu al taxelor 
de licenţă sau al impozitelor. 

În consecinţă, obligaţia de a plăti o taxă de licenţă sau un impozit şi colectarea sa, de 
exemplu, prin factura de electricitate, cum este cazul în Grecia, sunt probleme de drept 
naţional şi acestea nu pot fi contestate ca atare în temeiul dreptului comunitar. 

Pe de altă parte, Comisia este competentă să controleze, în conformitate cu articolul 86 
alineatul (2) din Tratatul CE şi cu Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea regulilor 
privind ajutorul de stat asupra serviciilor publice de radiodifuziune („Comunicarea privind 
radiodifuziunea”, publicată în Jurnalul Oficial C 320, 15.11.2001, p. 5), dacă resursele puse la 
dispoziţia serviciilor publice de radiodifuziune sunt limitate la ceea ce este necesar pentru a 
finanţa obligaţii de serviciu public clar definite şi încredinţate şi dacă finanţarea nu conduce la 
denaturări inutile ale concurenţei.

III Concluzii

Comisia transmite petiţia spre a fi închisă fără alte acţiuni.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 5 mai 2007.

Context/Rezumat al faptelor/Istoric

Petiţia se referă la taxa obligatorie care este colectată de societatea publică greacă de 
electricitate (DEI), în numele societăţii de stat de radio şi televiziune (ERT). 

Reclamaţia

Petiţionarul este de părere că diferenţele existente între diversele regimuri ale serviciilor 
publice de radiodifuziune din statele membre, în special cu privire la organizarea şi finanţarea 
acestora, ar fi dificil de reconciliat cu ideea unei societăţi europene care beneficiază de 
egalitate de tratament între cetăţenii UE. De asemenea, acesta consideră că taxa impusă asupra 
cetăţenilor greci, destinată să finanţeze serviciul public de radiodifuziune ERT, este 
nejustificată şi ar trebui anulată. În fine, acesta pune o serie de întrebări care pot fi rezumate 
după cum urmează1:

1. Petiţionarul se întreabă dacă serviciul public de radiodifuziune ERT poate fi considerat 
„societate publică”, dat fiind statutul său organizaţional de „société anonyme”.

  
1 De reţinut: întrebările prezentate de către petiţionar sunt numerotate până la 12, dar nu există întrebarea 7; de 
aceea, prezentul rezumat se referă numai la 11 întrebări.
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Petiţionarul se întreabă dacă nu este vorba de tratament inechitabil între cetăţenii europeni, dat 
fiind faptul că în anumite state membre cetăţenii nu sunt obligaţi să plătească taxe pentru 
finanţarea serviciilor publice de radiodifuziune, cetăţenii din Grecia având însă această 
obligaţie.

3. Petiţionarul ridică problema nivelului sarcinii fiscale impuse cetăţenilor greci (estimată de 
petiţionar ca fiind între 480 milioane € şi 720 milioane €) şi dacă aceşti bani nu ar trebui 
utilizaţi mai bine pentru alte nevoi ale poporului grec.

4. Petiţionarul întreabă dacă mijloacele financiare puse la dispoziţia ERT sunt limitate la 
minimul necesar sau dacă nu cumva există o supracompensare contrară dreptului concurenţei. 
De asemenea, acesta îşi pune problema dacă ERT furnizează serviciul public cerut.

5. Petiţionarul întreabă dacă natura obligatorie a plăţii taxelor şi a colectării de către societatea 
de electricitate DEI, indiferent de capacitatea individuală de plată, nu ar reprezenta „teroare 
împotriva cetăţenilor”.

6. Petiţionarul întreabă dacă Constituţia UE (făcând trimitere în special la principiile 
democraţiei, respectării drepturilor omului şi libertăţii, securităţii şi justiţiei) nu îi oferă 
libertatea de a nu viziona şi a nu finanţa ERT.

7. Petiţionarul se întreabă cum utilizează ERT banii şi, în special, dacă ERT poate utiliza 
aceşti bani pentru achiziţia de drepturi pentru transmisiunile sportive.

8. Petiţionarul pune sub semnul întrebării posibilitatea concurenţilor privaţi de a concura cu 
ERT în condiţii de egalitate, dată fiind finanţarea prin impozite a acesteia din urmă.

9. Petiţionarul ridică problema măsurii în care ERT (prin filiala sa, ERT PRISMA) poate oferi 
programe care pot fi vizionate numai cu un sistem de decodare.

10. Petiţionarul îşi exprimă îndoiala cu privire la proporţionalitatea mijloacelor masive şi a 
angajaţilor numeroşi aflaţi la dispoziţia ERT cu cota sa scăzută de piaţă (făcând trimitere la 
cel mai scăzut rating dintre staţiile de televiziune din Grecia, de 10%).

11. Petiţionarul întreabă dacă este justificată colectarea banilor de la cetăţeni, chiar dacă 
aceştia nu deţin televizoare şi nu pot viziona programe TV.

Comentariile Comisiei privind argumentele, cererile şi întrebările petiţionarului

De la început, ar trebui reţinut faptul că, în conformitate cu protocolul interpretativ privind 
sistemul de radiodifuziune publică în statele membre, anexat la Tratatul CE (aşa-numitul 
„Protocol de la Amsterdam”), „Dispoziţiile Tratatului de instituire a Comunităţii Europene nu 
aduc atingere competenţei statelor membre de a participa la finanţarea serviciului public de 
radiodifuziune în măsura în care finanţarea se acordă organismelor de radiodifuziune cu 
scopul ca acestea să-şi îndeplinească misiunea de serviciu public aşa cum a fost ea conferită, 
definită şi organizată de fiecare stat membru şi în măsura în care finanţarea respectivă nu 
aduce atingere condiţiilor schimburilor şi concurenţei în Comunitate într-o măsură care ar fi 
contrară interesului comun, fiind de la sine înţeles că realizarea mandatului acestui serviciu 
public trebuie să fie luată în considerare.” Mai mult, în conformitate cu articolul 311 CE, 



PE 374.222/REV 4/6 CM\667481RO.doc
Traducere externă

RO

„Protocoalele care, prin acordul comun al statelor membre, sunt anexate prezentului tratat, 
fac parte integrantă din acesta”. 

Pe scurt, în temeiul Tratatului CE, statele membre beneficiază de o largă marjă de apreciere în 
ceea ce priveşte organizarea şi finanţarea serviciului public de radiodifuziune.

Astfel cum a explicat deja Comisia ca răspuns la petiţia nr. 44/2006 privind includerea 
obligatorie a taxelor de televiziune şi radio în facturile de electricitate, statele membre sunt 
libere să garanteze finanţarea serviciilor publice de radiodifuziune în diferite modalităţi, 
precum contribuţii bugetare directe, taxe de licenţă sau orice alte mijloace. 

De fapt, statele membre au optat pentru metode diferite de finanţare, inclusiv finanţare prin 
impozite generale sau taxe de licenţă plătibile de către deţinătorii de televizoare. Aceste 
impozite sau taxe de licenţă se plătesc indiferent dacă contribuabilul vizionează efectiv sau nu 
canalele serviciului public. Comisia nu este competentă să conteste aceste măsuri de finanţare, 
nici să pună sub semnul întrebării caracterul obligatoriu al taxelor de licenţă sau al 
impozitelor (cf. întrebările 5, 6 şi 11 de mai sus). 

În consecinţă, obligaţia de a plăti o taxă de licenţă sau un impozit şi colectarea sa, de 
exemplu, prin factura de electricitate, cum este cazul în Grecia, sunt probleme de drept 
naţional şi, ca atare, nu se poate obiecta împotriva acestora în temeiul dreptului comunitar. De 
aceea, în contradicţie cu opiniile exprimate în petiţie (cf. întrebarea 2 de mai sus), dreptul 
comunitar nu impune uniformitatea regimurilor de finanţare în Europa.

Pe de altă parte, Comisia consideră că această finanţare reprezintă în mod normal ajutor de 
stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, deoarece acordă serviciului public de 
radiodifuziune – în cazul de faţă, ERT – un avantaj financiar în comparaţie cu concurenţii săi 
privaţi şi care, în consecinţă, ar putea denatura concurenţa şi comerţul (cf. întrebarea 8 de mai 
sus). Acest ajutor poate fi declarat compatibil cu Tratatul CE în conformitate cu articolul 86 
alineatul (2) CE, în anumite condiţii. Comisia este competentă să verifice, în conformitate cu 
articolul 86 alineatul (2) CE, dacă resursele financiare aflate la dispoziţia serviciilor publice 
de radiodifuziune sunt limitate la ceea ce este necesar pentru finanţarea unei sarcini de 
serviciu publice definite şi încredinţate şi dacă finanţarea nu conduce la denaturări inutile ale 
concurenţei. Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea regulilor privind ajutorul de stat 
asupra serviciilor publice de radiodifuziune („Comunicarea privind radiodifuziunea”, 
publicată în Jurnalul Oficial C 320, 15.11.2001, p. 5) explică mai detaliat cum desfăşoară 
Comisia acest control. 

În această privinţă, cade în primul rând în sarcina statului membru să definească misiunea de 
serviciu public şi să încredinţeze serviciul public în consecinţă. În conformitate cu Protocolul 
de la Amsterdam, Comunicarea privind radiodifuziunea afirmă că sarcina Comisiei în această 
privinţă este limitată la verificarea „erorilor manifeste” (cf. punctul 33 din Comunicarea 
privind radiodifuziunea). 

După ce statul grec a definit această misiune de serviciu public şi a încredinţat ERT prestarea 
acestor sarcini de serviciu public, Comisia ar verifica numai dacă definiţia nu include 
activităţi care nu pot fi privite drept serviciu de interes economic general (precum publicitate 
sau comerţ electronic) şi dacă finanţarea publică este proporţională (cu alte cuvinte, dacă nu 
există o supracompensare). Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, Comisia nu poate pune sub 
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semnul întrebării utilizarea resurselor publice şi dacă nu cumva ar fi mai bine orientate către 
alte obiective (cf. întrebarea 3 de mai sus). În sensul aplicării articolului 86 alineatul (2) CE, 
forma juridică a prestatorului serviciului public nu este decisivă, ci numai faptul că 
prestatorului îi este încredinţată o sarcină de serviciu public. În consecinţă, faptul că ERT este 
organizată ca „S.A.” nu este relevant pentru evaluarea finanţării în cadrul regulilor privind 
ajutorul de stat (cf. întrebarea 1 de mai sus).

Este recunoscut faptul că definiţia serviciului public poate fi „...largă...încredinţarea către un 
difuzor a sarcinii de furnizare a unui program echilibrat şi variat în conformitate cu 
mandatul, cu menţinerea totodată a unui anumit nivel de audienţă...” (cf. punctul 33 din 
Comunicarea privind radiodifuziunea). Aceasta presupune că programele serviciilor publice 
de radiodifuziune pot include, de asemenea, divertisment şi sport, ca parte a unui program 
variat şi echilibrat. În consecinţă, serviciilor publice de radiodifuziune nu li se interzice să 
achiziţioneze (cu bani publici) şi să transmită evenimentele fotbalistice menţionate de 
petiţionar (cf. întrebarea 7 de mai sus), în măsura în care difuzarea acestor eveniment este 
inclusă în definiţia serviciului public de radiodifuziune stabilită de statul membru în cauză. 

Comunicarea privind radiodifuziunea cere, în plus, ca „...serviciul public să fie prestat efectiv 
astfel cum se prevede în acordul oficial dintre stat şi întreprinderea însărcinată. De aceea, 
este dezirabil ca o autoritate corespunzătoare sau un organism numit să monitorizeze 
aplicarea acestuia. ... Este de competenţa statelor membre să aleagă mecanismul de 
asigurare a supravegherii efective a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public.” (cf. punctele 
41 şi 42 din Comunicarea privind radiodifuziunea). Petiţionarul se întreabă dacă ERT este 
supusă unei asemenea supravegheri, dar nu oferă alte elemente care ar indică faptul că ERT 
nu este supusă unui control corespunzător (cf. întrebarea 4 de mai sus).

Regulile privind ajutorul de stat nu interzic serviciilor publice de radiodifuziune să realizeze 
activităţi comerciale, cu condiţia ca aceste activităţi să nu beneficieze de finanţare de stat şi să 
respecte condiţiile normale de piaţă. De aceea, în măsura în care activităţile filialei ERT 
PRISMA a ERT respectă aceste condiţii, nu există o preocupare referitoare la ajutorul de stat 
(cf. întrebarea 9 de mai sus).

În ceea ce priveşte proporţionalitatea finanţării de stat, „Comisia porneşte de la premisa că 
finanţarea de stat este în mod normal necesară pentru ca întreprinderea să-şi realizeze 
sarcinile sale de serviciu public.” (cf. punctul 57 din Comunicarea privind radiodifuziunea). 
În acest context, Comisia nu se întreabă dacă mijloacele acordate sunt absolut necesare, dacă 
sunt proporţionale cu cotele de piaţă sau dacă serviciul public ar putea fi realizat cu o 
finanţare mai redusă (cf. întrebarea 10 de mai sus). Comisia se limitează să verifice dacă 
finanţarea de stat „…nu depăşeşte costurile nete ale misiunii de serviciu public…” (respectiv, 
cheltuielile efective minus veniturile comerciale generate de serviciul public de 
radiodifuziune). 

Comisia desfăşoară o investigaţie în chestiuni aflate în competenţa sa dacă, de exemplu, un 
reclamant prezintă elemente bine întemeiate care indică faptul că cerinţele stabilite în 
Comunicarea privind radiodifuziunea ar putea fi încălcate. Petiţionarul pune o serie de 
întrebări (de exemplu, dacă există supracompensare şi control, cf. întrebarea 4 de mai sus), 
dar nu oferă informaţii care ar ridica îndoieli asupra respectării regulilor UE privind ajutorul 
de stat de către regimul de finanţare grec. 
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În cazul în care petiţionarul doreşte analizarea în continuare a acestei chestiuni de către 
Comisie, acesta ar trebui să ofere Comisiei toate informaţiile necesare (în acest sens, Comisia 
a elaborat un formular de reclamaţie care este disponibil la 
http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf - în limba greacă).

În fine, Comisia ar dori să informeze Parlamentul că a primit deja o reclamaţie a altei părţi 
împotriva finanţării serviciului public de radiodifuziune ERT. Comisia a cerut acestui 
reclamant să-şi motiveze mai detaliat afirmaţiile, pentru a permite Comisiei să decidă asupra 
acţiunilor următoare.

Concluzii

Având în vedere consideraţiile anterioare, Comisia informează Parlamentul că va lua măsurile 
procedurale corespunzătoare dacă orice informaţii suplimentare transmise acesteia (fie de 
către petiţionar, fie de către reclamant) ridică îndoieli asupra compatibilităţii regimului de 
finanţare al ERT cu regulile UE privind ajutorul de stat.
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