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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1633/2012, внесена от Мара Бидзото, Джино Аджерде и Розарио 
Боскиери, с италианско гражданство, от името на Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, подкрепена от 11 432 подписа, относно 
конфликт на лицензионната такса на RAI TV (Италия) с правото на ЕС

1. Резюме на петицията

В петицията се призовава за премахване на задължителната лицензионна такса на RAI 
TV в Италия. Според вносителите на петицията таксата представлява незаконна 
държавна помощ и нарушава свободната конкуренция в Европейския съюз, и по-
специално членове 86 и 87 от ДФЕС.

Т. нар „лицензионна такса на RAI“, която съставлява 50 % от годишния приход на 
дружеството, е задължителен данък върху аудиовизуалните услуги, в полза единствено 
на държавната обществена телевизия RAI.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

В петицията се призовава за премахването на задължителната лицензионна такса на 
RAI TV в Италия – задължителен данък, наложен на всички собственици на уреди, 
които могат да приемат радиосигнали (включително уреди, които са временно в 
циркулация в Италия), единствено в полза на държавния радио- и телевизионен 
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оператор RAI. Таксата представлява около 50 % от годишните приходи на RAI. 

Вносителите на петицията оспорват таксата, финансирането на RAI, както и мисията на 
RAI за обществена услуга и спазването от страна на оператора на тази мисия. Според 
вносителите на петицията таксата представлява незаконна държавна помощ, която не е 
в съответствие с условията за съвместимост, определени в член 106, параграф 2 от 
ДФЕС (предишен член 86, параграф 2 от Договора за ЕО). 

Коментари на Комисията

Правото на Европейския съюз1 признава ролята на обществените радио- и 
телевизионни оператори и свободата на държавите членки да организират 
общественото радио- и телевизионно разпространение и системата за неговото 
финансиране. Следователно държавите членки имат правомощия да определят 
формата, например чрез такса, и условията на публичното финансиране, доколкото 
това финансиране не засяга условията за търговия и конкуренцията в ЕС до степен, 
която би противоречала на общия интерес. По принцип законодателството на ЕС 
забранява държавните помощи, но ДФЕС предвижда и изключения от тази обща 
забрана. В областта на радио- и телевизионното разпространение, например, 
държавното финансиране на обществения радио- и телевизионен оператор за 
изпълнението на неговата задача за обществена услуга може да бъде обявено за 
съвместимо с вътрешния пазар, ако са изпълнени определени условия (вж. 
съобщението на Комисията относно радио- и телевизионното разпространение2).

В това отношение задача на Комисията е да следи за спазването на правилата на ЕС за 
държавна помощ. По-специално, както се пояснява в съобщението относно радио- и 
телевизионното разпространение, Комисията трябва да оцени дали държавната помощ, 
предоставена на обществените радио- и телевизионни оператори, е ограничена до 
необходимото за финансиране на възложените им ясно определени задължения за 
предоставяне на обществена услуга и че тази помощ не води до ненужно нарушаване на 
конкуренцията. При условие че тези условия са изпълнени, държавното финансиране 
на общественото радио- и телевизионно разпространение може да се счита за 
съвместимо с вътрешния пазар. 

В своето решение от 20 април 2005 г.3 Комисията оцени конкретно спазването на 
правилата на ЕС за държавна помощ по отношение на лицензионната такса за RAI, 
както и възлагането на RAI на задача за обществена услуга. В това решение тя 
констатира, че финансирането на RAI чрез лицензионна такса представлява наличие на 
държавна помощ, съвместима с вътрешния пазар. По-специално Комисията отбеляза, че 
на RAI е била официално възложена мисия за обществена услуга и че определението на 
задачата на RAI за обществена услуга е било достатъчно ясно и точно и не съдържа 
                                               
1  Протокол към Договора за ЕО относно системата на публичното радиоразпръскване в държавите 

членки, приложен към Договора от Амстердам („Протокол от Амстердам“). 
2   Съобщение на Комисията относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение  на 

обществената услуга радио- и телевизионно разпространение (ОВ C 351, 27.10.2009 г., стр. 20):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:BG:PDF.

3 Решение от 20 април 2005 г. по дело за държавна помощ E9/2005 (предишно C 62/1999) – Италия —
лицензионна такса за RAI, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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каквато и да е нередност. В светлината на допълнителните мерки, приети от Италия 
през 2004 г., държавната помощ в полза на RAI е счетена за съвместима с вътрешния 
пазар.

Петицията посочва също така, че на няколко пъти на RAI са били налагани глоби и че 
срещу оператора е бил предявен колективен иск за неспазване на неговата задача за 
обществена услуга. Това по-скоро показва, че контролните механизми, създадени на 
национално равнище, за да се гарантира спазването от страна на RAI на неговата задача 
за обществена услуга, са ефективни. 

Накрая, петицията оспорва прехвърлянето от страна на RAI на сателитните канали
RAISAT, собственост на оператора, на SAT TV, като твърди, че в резултат на това RAI 
достига до по-малко на брой ползватели и задължава ползвателите да купуват декодер. 
Изглежда обаче, че само по себе си това прехвърляне не означава, че RAI не изпълнява 
мисията си за обществена услуга, както е описано в решенията на Комисията от 15 
октомври 2003 г.1 и 20 април 2005 г. Във всеки случай, както се посочва по-горе, 
съществуват национални контролни механизми, които да гарантират, че RAI изпълнява 
своята задача за обществена услуга. В това отношение следва да се отбележи също 
така, че публичното подпомагане на обществените радио- и телевизионни оператори е 
неутрално по отношение на платформата, използвана за радио- и телевизионно 
разпространение. 

При тези обстоятелства и въз основа на наличната информация Комисията не счита, че 
държавното финансиране на RAI представлява незаконна и несъвместима държавна 
помощ. Поради това тя не счита за уместно на този етап да започва или да възобновява 
разследването за държавна помощ по отношение на RAI. 

Заключение

Преди време Комисията разследва финансирането и задачата за обществена услуга на 
италианския обществен радио- и телевизионен оператор RAI с оглед на правилата за 
държавна помощ и констатира, че те са съвместими с вътрешния пазар. Въз основа на 
наличната информация Комисията не счита, че е целесъобразно на този етап да започва 
или да възобновява разследването по отношение на държавното финансиране на 
италианския обществен радио- и телевизионен оператор RAI. 

                                               
1 Решение на Комисията от 15 октомври 2003 г. относно мерки, приведени в действие от страна на 
Италия в полза на RAI SpA, публикувано в ОВ L 119, 23.4.2004 г., стр. 1.


