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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.9.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1633/2012, ko Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva (Itālija) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Mara Bizzotto, 
Gino Agerde un Rosario Boschieri un kam pievienoti 11 432 paraksti, par RAI
TV (Itālija) abonentmaksas neatbilstību ES tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā pausts aicinājums aizliegt obligāto RAI TV abonentmaksu Itālijā. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka maksa ir nelikumīgs valsts atbalsts un pārkāpj brīvu konkurenci 
Eiropas Savienībā, jo īpaši LESD 86. un 87. pantu.

Tā saucamā RAI abonentmaksa, kas veido aptuveni 50 % no uzņēmuma gada ieņēmumiem, ir 
obligāts nodoklis, kuru piemēro audiovizuālajiem pakalpojumiem un kura vienīgais labuma 
ieguvējs ir RAI sabiedriskā valsts televīzija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumrakstā ir aicinājums atcelt RAI TV abonentmaksu Itālijā, obligātu nodokli, ko uzliek 
visiem tādas ierīces īpašniekiem, kas spēj uztvert apraides signālus (tostarp signālus, kas tiek 
pārraidīti īslaicīgi Itālijā), kura vienīgais labuma guvējs ir RAI sabiedriskā raidorganizācija.
Abonentmaksa veido aptuveni 50 % no RAI gada ieņēmumiem.

Lūgumraksta iesniedzēji apstrīd abonentmaksu, RAI finansēšanu, kā arī RAI kā sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja funkcijas. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju teikto abonentmaksa 
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veido nelikumīgu valsts atbalstu, kas neatbilst saderības nosacījumiem, kuri izklāstīti LESD 
106. panta 2. punktā (iepriekš EK līguma 86. panta 2. punkts).

Komisijas komentāri

Eiropas Savienības tiesību aktos1 ir atzīta sabiedrisko raidorganizāciju nozīme un dalībvalstu 
tiesības organizēt sabiedrisko apraidi un tās finansēšanas sistēmu. Tāpēc dalībvalstu 
kompetencē ir noteikt veidu, piemēram, maksu, un publiskā finansējuma nosacījumus, ja šis 
finansējums neietekmē tirdzniecības nosacījumus un konkurenci ES tik lielā mērā, ka tas ir 
pretrunā kopīgām interesēm. Principā ES tiesību aktos ir aizliegts valsts atbalsts, bet LESD ir 
paredzēti arī šā vispārīgā aizlieguma izņēmumi. Apraides jomā, piemēram, valsts 
finansējumu sabiedriskajai raidorganizācijai par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
pienākumu var uzskatīt par atbilstošu iekšējā tirgus prasībām, ja tiek izpildīti konkrēti
nosacījumi (sk. Komisijas Apraides paziņojumu2).

Šajā ziņā Komisijas uzdevums ir uzraudzīt atbilstību valsts atbalsta noteikumiem. Kā 
noskaidrots Apraides paziņojumā, Komisijai jo īpaši ir jānovērtē, vai valsts atbalsts, ko piešķir 
sabiedriskajām raidorganizācijām, aprobežojas ar nepieciešamo finansējumu skaidri 
definētiem sabiedrisko pakalpojumu uzdevumiem, kas tām uzticēti, un vai tas neizraisa 
nevajadzīgus konkurences kropļojumus. Ja šie nosacījumi tiek izpildīti, var uzskatīt, ka valsts 
finansējums sabiedriskajai raidorganizācijai atbilst iekšējā tirgus prasībām.

Komisija savā 2005. gada 20. aprīļa lēmumā jo īpaši novērtēja RAI abonentmaksas un RAI
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pilnvaru atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem3. Šajā 
lēmumā ir konstatēts, ka RAI finansēšana abonentmaksas veidā ir pašreizējais valsts atbalsts, 
kas atbilst iekšējā tirgus prasībām. Komisija jo īpaši norādīja, ka RAI ir oficiāli uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšana un ka RAI sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzdevums 
ir pietiekami skaidri un konkrēti definēts un neietver nekādus pārkāpumus. Ņemot vērā 
papildu pasākumus, kurus Itālija pieņēma 2004. gadā, tika konstatēts, ka valsts atbalsts RAI
atbilst iekšējā tirgus prasībām.

Lūgumrakstā ir arī teikts, ka RAI vairākas reizes ir uzlikts naudas sods un ka pret to tika 
izvirzītas kolektīvās prasības par sabiedrisko pakalpojumu pienākumu nepildīšanu. Šķiet, ka 
tas norāda, ka dalībvalstī ieviestie kontroles mehānismi, kam jānodrošina, ka RAI pilda savus 
sabiedrisku pakalpojumu sniedzēja pienākumus, darbojas. 

Visbeidzot, lūgumrakstā ir apstrīdēta RAI satelīta kanālu RAISAT nodošana SAT TV, 
apgalvojot, ka tās dēļ RAI apraides sasniedz mazāk lietotāju, liekot tiem iegādāties dekoderus.
Tomēr šī pāreja pati par sevi nenozīmē, ka RAI nepilda savas sabiedrisku pakalpojumu 
sniedzēja funkcijas, kuras minētas Komisijas 2003. gada 15. oktobra4 un 2005. gada 20. aprīļa 
                                               
1 EK līguma Protokols par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs, kas pievienots Amsterdamas līgumam 

(„Amsterdamas protokols”).
2   Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (OV C 351, 

27.10.2009., 20. lpp.).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF.

3 2005. gada 29. aprīļa lēmums valsts atbalsta lietā E9/2005 (iepriekš C 62/1999) — Itālija pret RAI
abonentmaksu, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.

4 Komisijas 2003. gada 15. oktobra Lēmums par Itālijas īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz RAI SpA, kas 
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lēmumos. Katrā ziņā, kā norādīts iepriekš, pastāv valsts kontroles mehānismi, lai nodrošinātu, 
ka RAI pilda savus sabiedriska pakalpojumu sniedzēja pienākumus. Šajā saistībā ir jānorāda 
arī tas, ka publiskais atbalsts sabiedriskajām raidorganizācijām nav atkarīgs no apraides 
platformas.

Šajos apstākļos un pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka valsts 
finansējums RAI nav nelikumīgs un neatbilstošs valsts atbalsta noteikumiem. Tāpēc tā 
neuzskata, ka šajā posmā ir vēlreiz jāizmeklē RAI darbība.

Secinājums

Komisija ir jau iepriekš izmeklējusi Itālijas sabiedriskās raidorganizācijas RAI finansējuma un 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākuma atbilstību valsts atbalsta noteikumiem un 
konstatējusi, ka tas atbilst iekšējā tirgus prasībām. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
Komisija šajā posmā neuzskata par piemērotu vēlreiz izmeklēt Itālijas sabiedriskās 
raidorganizācijas RAI valsts finansējumu.

                                                                                                                                                  
publicēts OV L 119, 23.4.2004., 1. lpp.


