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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1633/2012 dėl Italijos transliuotojo RAI TV taikomo licencijos 
mokesčio prieštaravimo ES teisei, kurią pateikė Italijos piliečiai Mara 
Bizzotto, Gino Agerde ir Rosario Boschieri komiteto Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva vardu, su 11432 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijoje prašoma panaikinti Italijos transliuotojo RAI TV taikomą licencijos mokestį. Anot 
peticijos pateikėjų, šis mokestis yra neteisėta valstybės pagalba ir jį taikant pažeidžiama laisva 
konkurencija Europos Sąjungoje ir ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 ir 87 
straipsniai.

Vadinamasis RAI licencijos mokestis, sudarantis apie 50 proc. įmonės metinių pajamų, yra 
privalomas mokestis, taikomas audiovizualinėms paslaugoms ir naudingas tik nacionaliniam 
visuomeniniam transliuotojui RAI TV.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Peticijoje raginama panaikinti televizijos RAI TV licencijos mokestį Italijoje – tai 
privalomas mokestis, taikomas visiems asmenims, turintiems televizijos signalus galintį 
priimti prietaisą (įskaitant ir laikinai Italijoje esančius), kurio nauda tenka tik valstybinei 
transliuotojai RAI. Iš šio mokesčio surenkama apie 50 proc. RAI metinių pajamų.
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Peticijos pateikėjai prieštarauja šiam mokesčiui, RAI finansavimui, taip pat RAI viešųjų 
paslaugų misijai ir tai, kaip RAI ją vykdo. Anot peticijos pateikėjų, šis mokestis yra neteisėta 
valstybės pagalba ir jį taikant pažeidžiamos atitikties sąlygos, nustatytos Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalyje (anksčiau EB sutarties 86 straipsnio 2 dalis).

Komisijos pastabos

Europos Sąjungos teisėje1 pripažįstamas visuomeninių transliuotojų vaidmuo ir valstybių 
narių laisvė organizuoti visuomeninių transliuotojų paslaugas ir jų finansavimo sistemą. Todėl 
valstybės narės turi įgaliojimus spręsti dėl finansavimo formos, pvz., mokesčio pavidalu, ir 
sąlygų, kol toks finansavimas nedaro tokios įtakos prekybos sąlygoms ir konkurencijai 
Europos Sąjungoje, kad ji prieštarautų bendriesiems interesams. Iš esmės ES teisėje 
draudžiama valstybės pagalba, bet SESV pateiktos ir kelios šio draudimo išimtys. Pvz., 
transliacijų srityje visuomeninio transliuotojo finansavimas valstybės lėšomis, kad jis galėtų 
teikti savo visuomenines paslaugas, gali būti paskelbtas suderinamu su vidaus rinka, jei 
patenkinamos tam tikros sąlygos (žr. Komisijos transliavimo komunikatą2).

Šiuo atžvilgiu Komisijos užduotis yra stebėti kaip laikomasi ES valstybės pagalbos taisyklių.
Konkrečiai, kaip paaiškinta Transliavimo komunikate, Komisija turi įvertinti, ar valstybės 
suteikta pagalba visuomeniniams transliuotojams neviršija to, kas būtina jiems patikėtiems, 
aiškiai nustatytiems viešųjų paslaugų įgaliojimams vykdyti, ir ar tokia pagalba bereikalingai 
neiškreipia konkurencijos. Jei šios sąlygos patenkinamos, valstybės finansavimas 
visuomeniniam transliuotojui gali būti laikomas suderinamu su vidaus rinka. 

2005 m. balandžio 20 d. sprendime3 Komisija specialiai įvertino RAI licencijos mokesčio ir 
įgaliojimo RAI teikti viešąsias paslaugas atitiktį ES valstybės pagalbos taisyklėms. Šiame 
sprendime nustatyta, kad RAI finansavimas taikant licencijos mokestį yra su vidaus rinka 
suderinama valstybės pagalba. Konkrečiai Komisija pažymėjo, kad RAI buvo oficialiai 
patikėta viešosios paslaugos teikimo misija ir kad RAI viešosios paslaugos teikimo 
įgaliojimas buvo pakankamai aiškus ir tikslus, ir nebuvo juo piktnaudžiaujama. Atsižvelgiant į 
2004 m. papildomas Italijos priimtas priemones, nustatyta, kad valstybės pagalba RAI yra 
suderinama su vidaus rinka.

Peticijoje taip pat teigiama, kad RAI kelis kartus buvo bausta ir kad prieš ją pateiktas grupės 
ieškinys dėl jos įgaliojimo teikti viešąsias paslaugas nesilaikymo. Tačiau tai kaip tik parodo, 
kad nacionaliniu lygmeniu sukurti kontrolės mechanizmai veikia, kad būtų užtikrinta, jog RAI 
laikosi savo viešosios paslaugos teikimo įgaliojimų.

Galiausiai peticijoje abejojama dėl RAI palydovinių kanalų RAISAT perkėlimo į palydovinę 
televiziją, teigiant, kad dėl to RAI pasiekia mažiau žiūrovų ir žiūrovai yra verčiami pirkti 
dekodavimo įtaisą. Tačiau atrodo, kad šis perkėlimas nereiškia, jog RAI nevykdo savo viešųjų 

                                               
1 EB sutarties protokolas dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos, pridėtas prie Amsterdamo 

sutarties („Amsterdamo protokolas“).
2 Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo visuomeniniam transliuotojui, OL C 351, 

2009 10 27, p. 20:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:LT:PDF.

3 2005 m. balandžio 20 d. sprendimas dėl valstybės pagalbos, Nr. E9/2005 (ex C 62/1999) – Italija – RAI 
licencijos mokestis, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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paslaugų teikimo misijos, aprašytos 2003 m. spalio 15 d.1 ir 2005 m. balandžio 20 d. 
sprendimuose. Bet kokiu atveju, kaip minėta pirmiau, yra nacionalinės kontrolės priemonės, 
kuriomis užtikrinama, kad RAI vykdytų savo viešųjų paslaugų teikimo įgaliojimus. Šiuo 
atžvilgiu reikėtų pažymėti ir tai, kad visuomenės parama visuomeniniams transliuotojams 
kaip transliacijoms naudojamam pagrindui yra neutrali.

Tokiomis aplinkybėmis ir remdamasi turima informacija, Komisija nemano, kad RAI 
skiriamas valstybės finansavimas yra neteisėta ir nesuderinama valstybės pagalba. Todėl ji 
nemano, kad dabar derėtų (iš naujo) pradėti tyrimą dėl valstybės pagalbos.

Išvada

Komisija jau yra tyrusi Italijos visuomeninio transliuotojo RAI finansavimą ir viešųjų 
paslaugų teikimo įgaliojimą pagal valstybės pagalbos taisykles ir nustatė, kad tai yra 
suderinama su vidaus rinka. Remdamasi turima informacija, Komisija nemano, kad šiuo metu 
yra tinkama (iš naujo) pradėti tyrimą dėl valstybės finansavimo Italijos visuomeniniam 
transliuotojui RAI.“

                                               
1 2003 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos įgyvendintų priemonių „RAI SpA“ atžvilgiu, paskelbtas 
OL L 119, 2004 04 23, p. 1.


