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Επιτροπή Αναφορών

20.9.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1633/2012 των Mara Bizzotto, Gino Agerde και Rosario Boschieri, 
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva, συνοδευόμενη από 11432 υπογραφές, σχετικά με την παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ από το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι RAI

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν την κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους για το ιταλικό τηλεοπτικό 
κανάλι RAI. Κατά τα λεγόμενά τους, το τέλος αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση και 
στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, πιο συγκεκριμένα, 
παραβιάζει τα άρθρα 86 και 87 της ΣΛΕΕ.

Το εν λόγω τέλος, χάρη στο οποίο η εταιρεία συγκεντρώνει το 50% των ετήσιων εσόδων της, 
είναι υποχρεωτικό και επιβάλλεται για όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες προς όφελος 
μόνο της κρατικής τηλεόρασης RAI.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Στην αναφορά ζητείται η κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους για το ιταλικό τηλεοπτικό 
κανάλι RAI TV, το οποίο συνιστά υποχρεωτική εισφορά για όλους τους κατόχους συσκευής 
με δυνατότητα λήψης σήματος αναμετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που 
βρίσκονται προσωρινά στην Ιταλία), προς όφελος μόνο της κρατικής τηλεόρασης RAI. Το 
τέλος αποτελεί το 50% των ετήσιων εσόδων της. 
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Οι αναφέροντες αμφισβητούν το τέλος, τη χρηματοδότηση του RAI, καθώς και την αποστολή 
του ως δημόσιας υπηρεσίας και την επακόλουθη τήρηση της αποστολής αυτής. Κατά τα 
λεγόμενά τους, το τέλος αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση, και ως εκ τούτου αντίκειται 
στους όρους συμβατότητας που αναφέρονται στο άρθρο 106, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ 
(πρώην άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ). 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 αναγνωρίζει τον ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 
και την ελευθερία των κρατών μελών να οργανώνουν την υπηρεσία δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης και το σύστημα χρηματοδότησής της. Συνεπώς, εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών να καθορίζουν τη μορφή, π.χ. μέσω ενός τέλους, και τους όρους της 
δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον αυτή δεν επηρεάζει τους όρους του εμπορίου και του 
ανταγωνισμού στην ΕΕ σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον. Κατ' αρχήν, το δίκαιο της 
ΕΕ απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά η ΣΛΕΕ προβλέπει εξαιρέσεις στη γενική 
απαγόρευση. Στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, για παράδειγμα, η κρατική χρηματοδότηση 
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας είναι 
δυνατό να καταστεί συμβατή με την εσωτερική αγορά, εφόσον τηρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις (βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες2).

Εν προκειμένω, καθήκον της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση για τις 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει εάν οι χορηγούμενες κρατικές 
ενισχύσεις προς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση περιορίζονται στην αναγκαία χρηματοδότηση 
των σαφώς καθορισμένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που της έχουν ανατεθεί και εάν 
η ενίσχυση αυτή δεν προκαλεί άσκοπες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Εφόσον πληρούνται 
οι ως άνω προϋποθέσεις, η κρατική χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι 
δυνατό να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά. 

Η Επιτροπή εξέτασε συγκεκριμένα την τήρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για το τέλος του καναλιού RAI και τον στόχο δημόσιας υπηρεσίας του RAI με την 
απόφασή της της 20ής Απριλίου 20053. Σε αυτή την απόφαση, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η 
χρηματοδότηση του RAI μέσω του τέλους αποτελεί ισχύουσα κρατική ενίσχυση συμβατή με 
την εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημείωσε ότι το RAI κατείχε επίσημα 
καθορισμένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας και ότι ο ορισμός του στόχου δημόσιας 
υπηρεσίας ήταν επαρκώς σαφής και ακριβής, χωρίς οποιαδήποτε παρέκκλιση. Ενόψει των 
πρόσθετων μέτρων που αποφάσισε η Ιταλία το 2004, η κρατική χρηματοδότηση του RAI 
κρίθηκε συμβατή με την εσωτερική αγορά.

Η αναφορά κάνει επίσης λόγο για πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί στο RAI σε αρκετές 
περιπτώσεις και για τη συλλογική αγωγή εναντίον του για τη μη τήρηση της αποστολής 
δημόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο τα ανωτέρω υποδεικνύουν ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί 
ελέγχου σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της τήρησης της αποστολής δημόσιας 
                                               
1 Πρωτόκολλο της συνθήκης ΕΚ για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη που 

περιλαμβάνεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (πρωτόκολλο του Άμστερνταμ). 
2   Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση, ΕΕ C 351, 27.10.2009, σ. 20.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=ΕΕ L 2009 :257:0001:0014:EL:PDF.

3 Απόφαση της 20ής Απριλίου 2005 για την υπόθεση κρατικής ενίσχυσης E9/2005 (πρώην C 62/1999) - Ιταλία 
– τέλος RAI, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf
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υπηρεσίας του RAI είναι αποτελεσματικοί. 

Τέλος, η αναφορά καταγγέλλει τη μεταφορά των δορυφορικών καναλιών RAISAT του RAI 
στο SAT TV, με τον ισχυρισμό ότι το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα το RAI να είναι 
προσβάσιμο σε λιγότερους χρήστες και να αναγκάζει τους χρήστες να αγοράσουν 
αποκωδικοποιητή. Ωστόσο, η παραπάνω μεταφορά κατά τα φαινόμενα δεν συνιστά η ίδια μη 
τήρηση της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας από το RAI, σύμφωνα με την περιγραφή στις 
αποφάσεις της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 20031 και της 20ής Απριλίου 2005. Σε κάθε 
περίπτωση, όπως επισημαίνεται παραπάνω, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου για τη διασφάλιση 
της τήρησης της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας από το RAI. Εν προκειμένω, πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι η δημόσια ενίσχυση για τη δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεόρασης δεν 
επηρεάζεται από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση. 

Υπό αυτές τις συνθήκες και βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δεν 
θεωρεί ότι η κρατική χρηματοδότηση του RAI αποτελεί παράνομη ή μη συμβατή κρατική 
ενίσχυση. Συνεπώς, δεν κρίνει κατάλληλη στην παρούσα φάση την (επαν)έναρξη της 
εξέτασης για την κρατική ενίσχυση του RAI. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει εξετάσει στο παρελθόν τη χρηματοδότηση και την αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης RAI, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικής 
χρηματοδότησης, και αποφάνθηκε ότι ήταν συμβατή με την εσωτερική αγορά. Βάσει των 
πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δεν κρίνει κατάλληλη στην παρούσα φάση την 
(επαν)έναρξη της εξέτασης για την κατάσταση της χρηματοδότησης του RAI. 

                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ιταλία υπέρ της RAI 
SpA, που δημοσιεύτηκε στην EΕ L 119 της 23.4.2004, σ. 1.


