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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Mara Bizzotto, Gino Agerde és Rosario Boschieri által, a Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva nevében benyújtott, 11432 aláírást tartalmazó 
1633/2012. számú petíció arról, hogy az olasz RAI TV licencdíja nincs 
összhangban az uniós joggal

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri a kötelezően fizetendő olasz RAI TV licencdíjának az eltörlését. A 
petíció benyújtója szerint a díj jogellenes állami támogatásnak minősül, és sérti a szabad 
versenyt az Unióban, valamint különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. 
és 87. cikkét.

Az úgynevezett RAI licencdíj, amely a vállalat éves bevételének 50%-át teszi ki, a RAI 
közszolgálati televíziónak fizetendő kötelező adó az audiovizuális szolgáltatásokért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petícióban az olaszországi RAI TV licencdíjának eltörlését kéri, amelyből kizárólag a RAI 
közszolgálati műsorszolgáltató profitál, és amely kötelező adó azok számára, akik sugárzott 
adás (ideértve az Olaszországban csak ideiglenesen sugárzottakat is) vételére képes 
készülékkel rendelkeznek. Ez a díj a RAI éves bevételének hozzávetőleg 50%-át teszi ki. 
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A petíció benyújtója vitatja a díj létjogosultságát, tiltakozik a RAI finanszírozása ellen, illetve 
kifogásolja a RAI közszolgálati küldetését és ennek megvalósítását is. A petíció benyújtója 
szerint a díj jogellenes állami támogatásnak minősül, amely nincs összhangban az EUMSZ 
106. cikkének (2) bekezdésében (korábban az EK-Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése) 
foglalt összeegyeztethetőségi feltételekkel. 

A Bizottság észrevételei

Az uniós jog1 elismeri a közszolgálati műsorszolgáltatók szerepét és a tagállamok jogát, hogy 
megszervezzék a közszolgálati műsorszolgáltatást és annak finanszírozási rendszerét. Ezért a 
tagállamok hatáskörébe tartozik a közfinanszírozás formájának – például díj kiszabása – és 
feltételeinek meghatározása, amennyiben ez a finanszírozás nem befolyásolja olyan 
mértékben az Unión belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket, hogy az ellentétes legyen a 
közérdekkel. Elvileg az uniós jog tiltja az állami támogatást, azonban az EUMSZ kivételeket 
is megállapít ezen általános tilalom alól. A műsorszolgáltatás területén például egy 
közszolgálati műsorszolgáltatónak a közszolgálati feladatai ellátásának érdekében történő 
állami finanszírozása összeegyeztetetőnek tekinthető a belső piaccal, amennyiben bizonyos 
feltételek teljesülnek (lásd a Bizottság műsorszolgáltatásról szóló közleményét2).

E tekintetben a Bizottság feladata az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályozásnak való 
megfelelés nyomon követése. A Bizottságnak – ahogy azt a műsorszolgáltatásról szóló 
közlemény tisztázza – kiváltképp azt kell vizsgálnia, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltatóknak nyújtott állami segély arra korlátozódik-e, ami ahhoz szükséges, hogy a 
rájuk bízott, egyértelműen meghatározott közszolgálati kötelezettségeket finanszírozzák, 
illetve azt, hogy az ilyen támogatás nem vezet a verseny szükségtelen torzulásához. 
Amennyiben ezek e feltételek teljesülnek, a közszolgálati műsorszolgáltatás állami 
finanszírozása a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető. 

A Bizottság 2005. április 20-i határozatában3 kifejezetten azt vizsgálta, hogy a RAI licencdíja 
és közszolgálati megbízatása összeegyeztethető-e az állami támogatásra vonatkozó uniós 
szabályozással. Ebben a határozatban megállapítják, hogy a RAI licencdíj révén történő 
finanszírozása olyan állami támogatás, amely összhangban áll a belső piaccal. A Bizottság 
különösen megjegyezte, hogy a RAI-t hivatalosan bízták meg közszolgálati küldetéssel, és 
hogy a RAI közszolgálati feladatának meghatározása kellően egyértelmű és pontos volt, és 
nem foglalt magában visszaélést. Az Olaszország által 2004-ben elfogadott kiegészítő 
intézkedések fényében úgy találták, hogy a RAI-nak nyújtott állami támogatás 
összeegyeztethető a belső piaccal.

A petíció arra is kitér, hogy a RAI-t számos alkalommal bírsággal sújtották, illetve hogy 
közszolgálati feladatának elmulasztása miatt csoportos keresetet nyújtottak be ellene. Ez 
leginkább azt mutatja, hogy hatékonyak a nemzeti szinten annak biztosítására működtetett 
                                               
1 Az EK-Szerződés Amszterdami Szerződéshez csatolt jegyzőkönyve a tagállamokban történő közcélú 

műsorszolgáltatás rendszeréről („amszterdami jegyzőkönyv”). 
2   A Bizottság közleménye az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő 

alkalmazásáról (HL C 351., 2009.10.27., 20. o.):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:HU:PDF.

3 2005. április 20-i határozat az E9/2005. (ex C 62/1999) számú – Olaszország – RAI licencdíj állami 
támogatásra vonatkozó ügyben: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf
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ellenőrzési mechanizmusok, hogy a RAI teljesítse közszolgálati feladatát.  

Végezetül a petíció benyújtója kifogásolja, hogy RAI televízió RAISAT műholdas adásait 
SAT TV-re helyezte át, ami azzal jár, hogy a RAI kevesebb nézőhöz jut el, illetve a nézőket 
dekóder vásárlására kényszeríti. Mindazonáltal ez az áthelyezés nem vonja magával azt, hogy 
a RAI elmulasztja közszolgálati küldetésének teljesítését, ahogyan azt a Bizottság 2003. 
október 15-i 1  és 2005. április 20-i határozata is megállapítja. Ahogyan azt már fent is 
említettük, minden esetben nemzeti ellenőrző mechanizmusok működnek annak biztosítására, 
hogy a RAI teljesítse közszolgálati feladatát. E tekintetben azt is meg kell jegyezni, hogy a 
közszolgálati műsorszolgáltatók állami támogatása szempontjából lényegtelen, hogy milyen 
platformon folyik a műsorszolgáltatás. 

E körülmények között és a rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy 
a RAI állami finanszírozása nem tekintendő jogszerűtlen és összeegyeztethetetlen állami 
támogatásnak. Ezért jelen szakaszban nem ítéli szükségszerűnek a RAI állami támogatásával 
kapcsolatos vizsgálat (újra)indítását. 

Következtetés

A Bizottság korábban megvizsgálta az olasz közszolgálati műsorszolgáltató, a RAI 
finanszírozását és közszolgálati feladatát az állami támogatásra vonatkozó szabályozás 
alapján, és arra jutott, hogy az összeegyeztethető a belső piaccal. A rendelkezésre álló 
információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy ebben a szakaszban nem időszerű a RAI, az 
olasz közszolgálati műsorszolgáltató állami finanszírozására irányuló vizsgálat (újra)indítása.

                                               
1 A Bizottság határozata (2003. október 15.) az Olaszország által a RAI SpA javára végrehajtott intézkedésekről 
(HL L 119., 23.04.04, 1. o.).


