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Om: Andragende 1633/2012 af Mara Bizzotto, Gino Agerde og Rosario Boschieri, 
italienske statsborgere, og 11432 medunderskrivere, for Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, om manglende overholdelse af EU-
lovgivningen i forbindelse med licensgebyret indført af den italienske tv-
kanal RAI TV

1. Sammendrag

Andragendet opfordrer til at afskaffe det obligatoriske licensgebyr, som tv-kanalen RAI TV 
har indført i Italien. Gebyret udgør ifølge andragerne ulovlig statsstøtte, krænker den frie 
konkurrence i Den Europæiske Union og er især i strid med artikel 86 og 87 i TEUF.

Det såkaldte RAI-licensgebyr, som udgør omtrent 50 % af virksomhedens årlige indtægt, er 
en obligatorisk afgift på audiovisuelle tjenester, som udelukkende er til gavn for den statslige 
tv-kanal RAI.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

"Andragendet opfordrer til at afskaffe det obligatoriske licensgebyr, som RAI TV har indført i 
Italien, der er en obligatorisk afgift, som er pålagt alle ejere af et apparat, der kan modtage 
sendesignaler (herunder dem, som midlertidigt udsendes i Italien), som udelukkende er til 
gavn for det offentlige radio- og tv-selskab RAI. Gebyret udgør omkring 50 % af RAI's årlige 
indtægt. 
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Andragerne anfægter gebyret, finansieringen af RAI samt RAI's public service-opgaver og 
opfyldelsen deraf. Gebyret udgør ifølge andragerne ulovlig statsstøtte, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med de i artikel 106, stk. 2, i TEUF (tidligere artikel 86, stk. 2, i EF-
traktaten) fastlagte forenelighedskriterier. 

Kommissionens bemærkninger

EU-retten1 anerkender den rolle, som offentlige radio- og tv-virksomheder spiller, samt 
medlemsstaternes frihed til at tilrettelægge offentlig radio- og tv-virksomhed og dennes 
finansieringssystem. Det er derfor inden for medlemsstaternes kompetence at fastsætte 
vilkårene, f.eks. i form af et gebyr, og betingelserne for offentlig finansiering for så vidt 
finansieringen ikke påvirker handelsbetingelserne og konkurrencen i EU i et omfang, der 
strider imod de fælles interesser. EU-retten forbyder principielt set statsstøtte, men TEUF 
fastsætter samtidig undtagelser fra dette generelle forbud. Inden for eksempelvis radio-/tv-
spredning kan statslig finansiering af et offentligt radio- eller tv-selskab, således at det kan 
opfylde sine public service-opgaver, erklæres foreneligt med det indre marked, såfremt visse 
betingelser opfyldes (jf. Kommissionens meddelelse om radio- og tv-virksomhed2).

Kommissionens opgave er i denne henseende at kontrollere, at EU's regler for statsstøtte 
overholdes. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse om radio- og tv-virksomhed skal 
Kommissionen især vurdere, hvorvidt den statsstøtte, der er bevilliget til offentlige radio- og 
tv-virksomheder, er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at kunne finansiere de klart 
definerede public service-forpligtelser, der er pålagt dem, og sikre, at denne støtte ikke 
medfører unødvendig konkurrencefordrejning. Forudsat at disse betingelser opfyldes, kan 
statsstøtte til public service radio- og tv-virksomhed betragtes som foreneligt med det indre 
marked. 

Kommissionen undersøgte især overensstemmelsen mellem EU's statsstøtteregler for RAI's 
licensgebyr og RAI's public service-mandat i sin beslutning af 20. april 20053. Kommissionen 
fandt i den pågældende beslutning, at finansieringen af RAI gennem licensgebyret udgør 
eksisterende statsstøtte, som er forenelig med det indre marked. Kommissionen bemærkede 
især, at RAI officielt var blevet pålagt en public service-opgave, og at definitionen på RAI's 
public service-opgaver var tilstrækkeligt klar og præcis og ikke var misligholdt. På baggrund 
af de yderligere foranstaltninger, som blev truffet af Italien i 2004, blev statsstøtten til RAI 
fundet forenelig med det indre marked.

Andragendet nævner desuden, at RAI ved flere lejligheder er blevet idømt bøder, og at der 
blev indgivet et kollektivt søgsmål mod virksomheden for manglende overholdelse af sine 
public service-opgaver. Dette synes snarere at indikere, at de kontrolmekanismer, der er 
fastlagt på nationalt plan for at sikre, at RAI opfylder sine public service-opgaver, er 
effektive. 

                                               
1 EF-traktatens protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne, der er knyttet som bilag til 

Amsterdamtraktaten ("Amsterdamprotokollen"). 
2   Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service radio- og tv-virksomhed 

(EUT C 351 af 27.10.2009, s. 20):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DA:PDF.

3 Beslutning af 20. april 2005 i statsstøttesag E9/2005 (ex C 62/1999) – Italien – RAI's licensgebyr, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
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Andragendet anfægter afslutningsvis RAI's overførsel af sine satellitkanaler RAISAT til SAT 
TV og hævder, at dette medfører, at RAI har færre brugere og tvinger brugerne til at købe en 
dekoder. Denne overførsel synes imidlertid ikke i sig selv at indebære, at RAI ikke opfylder 
sin public service-opgave som beskrevet i Kommissionens meddelelser af 15. oktober 20031

og 20. april 2005. Som anført ovenfor foreligger der under alle omstændigheder nationale 
kontrolmekanismer til at sikre, at RAI opfylder sine public service-opgaver. Det bør i denne 
forbindelse bemærkes, at den offentlige støtte til offentlige radio- og tv-virksomheder er 
neutral for så vidt angår den platform, der anvendes til radio- og tv-spredning. 

Under disse omstændigheder og på grundlag af de foreliggende oplysninger finder 
Kommissionen ikke, at statsfinansieringen af RAI udgør en ulovlig og uforenelig statsstøtte. 
Kommissionen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt på dette tidspunkt at (gen)indlede en 
undersøgelse af statsstøtte vedrørende RAI. 

Konklusion

Kommissionen har tidligere undersøgt finansieringen af og public service-opgaverne hos det 
italienske radio- og tv-selskab, RAI, i henhold til reglerne for statsstøtte og har konstateret, at 
den var forenelig med det indre marked. I lyset af de foreliggende oplysninger finder
Kommissionen det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at (gen)indlede en 
undersøgelse af den statslige finansiering af det italienske offentlige radio- og tv-selskab 
RAI." 

                                               
1 Kommissionens beslutning af 15. oktober 2003 om Italiens støtteforanstaltninger til fordel for RAI SpA, 
offentliggjort i EUT L 119, 23.4.2004, s. 1.


