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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1633/2012, ingediend door Mara Bizzotto, Gino Agerde en 
Rosario Boschieri (Italiaanse nationaliteit), namens het Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, gesteund door 11 432 medeondertekenaars, over 
de strijdigheid van de omroepbijdrage voor RAI TV (Italië) met het Unierecht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt verzocht om de afschaffing van de verplichte omroepbijdrage 
voor RAI TV in Italië. Volgens indieners vormt de bijdrage onrechtmatige staatssteun en een 
inbreuk op de vrije mededinging in de Europese Unie en schendt zij met name de artikelen 86 
en 87 van het VWEU.

De zogeheten RAI-omroepbijdrage, die goed is voor ongeveer 50% van de jaarlijkse 
inkomsten van de omroep, is een verplichte belasting op audiovisuele diensten die uitsluitend 
aan de staatstelevisie RAI toekomt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

In het verzoekschrift wordt verzocht om de afschaffing van de omroepbijdrage voor RAI TV 
in Italië, een verplichte belasting voor alle bezitters van een toestel dat audiovisuele signalen 
(inclusief tijdelijk in Italië circulerende signalen) kan ontvangen die uitsluitend aan de 
staatstelevisie RAI toekomt. De bijdrage maakt ongeveer 50% van de jaarlijkse inkomsten 
van RAI uit. 
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Indieners stellen de bijdrage en de financiering van RAI ter discussie, alsook de publieke 
opdracht van RAI en de vervulling daarvan. Volgens indieners vormt de bijdrage 
onrechtmatige staatssteun die niet in overeenstemming is met de in artikel 106, lid 2, VWEU 
(ex artikel 86, lid 2 van het EG-Verdrag) vastgestelde verenigbaarheidscriteria. 

Opmerkingen van de Commissie

De wetgeving van de Europese Unie1 erkent de rol van openbare omroepen en de vrijheid van 
de lidstaten om de publieke omroep en het financieringsstelsel daarvan te organiseren. 
Daarom behoort het tot de bevoegdheden van de lidstaten om de vorm, bijvoorbeeld een 
bijdrage, en de criteria van overheidsfinanciering te bepalen, voor zover deze financiering 
geen dusdanige gevolgen voor de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededinging 
in de EU heeft dat zij in strijd is met het gemeenschappelijk belang. In beginsel verbiedt het 
EU-recht staatssteun, maar het VWEU voorziet ook in uitzonderingen op dit algemeen 
verbod. Op het gebied van audiovisuele diensten kan financiering door de staat van een 
openbare omroep voor de vervulling van zijn publieke opdracht bijvoorbeeld als verenigbaar 
met de interne markt worden verklaard indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie 
de mededeling van de Commissie inzake de publieke omroep2).

In dit opzicht is het de taak van de Commissie om te controleren of aan de EU-regels inzake 
staatssteun wordt voldaan. Zoals toegelicht in de mededeling inzake de publieke omroep moet 
de Commissie met name beoordelen of aan openbare omroepen verleende staatssteun beperkt 
is tot wat noodzakelijk is om de duidelijk vastgestelde openbaredienstverplichtingen waarmee 
zij zijn belast te financieren, en dat deze steun niet tot onnodige concurrentieverstoringen 
leidt. Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de financiering van een openbare 
omroep door de staat als verenigbaar met de interne markt worden beschouwd. 

In haar besluit van 20 april 20053 heeft de Commissie specifiek beoordeeld of de RAI-
omroepbijdrage en de publieke opdracht van RAI voldoen aan de EU-regels inzake 
staatssteun. In dat besluit stelde zij vast dat de financiering van RAI via de omroepbijdrage 
bestaande staatssteun vormt die verenigbaar is met de interne markt. De Commissie 
constateerde met name dat RAI officieel met een publieke opdracht was belast en dat de 
omschrijving hiervan duidelijk en nauwkeurig genoeg was en geen misbruik omvatte. In het 
licht van de in 2004 door Italië aangenomen aanvullende maatregelen werd de staatssteun aan 
RAI als verenigbaar met de interne markt beschouwd.

In het verzoekschrift wordt ook vermeld dat RAI diverse malen is beboet en dat een proces 
tegen de omroep was aangespannen op grond van niet-nakoming van zijn publieke opdracht. 
Dit lijkt er juist op te duiden dan de controlemechanismen die op nationaal niveau van kracht 
zijn om ervoor te zorgen dat RAI zijn publieke opdracht vervult, effectief zijn. 

Tot slot wordt in het verzoekschrift de overgang van de RAISAT-satellietkanalen naar SAT 
                                               
1 Protocol bij het EG-Verdrag betreffende het publieke-omroepstelsel in de lidstaten bij het Verdrag van 
Amsterdam ("Protocol van Amsterdam"). 
2  Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op de publieke 
omroep, PB C 351 van 27.10.2009, blz. 20:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:NL:PDF.
3 Besluit van 20 april 2005 in staatssteunzaak E9/2005 (ex C 62/1999) - Italië – RAI-omroepbijdrage, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
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TV ter discussie gesteld, wat ertoe zou leiden dat RAI minder gebruikers bereikt en 
gebruikers verplicht een decoder te kopen. Deze overgang lijkt op zich echter niet te 
betekenen dat RAI niet voldoet aan zijn publieke opdracht zoals omschreven in de besluiten 
van de Commissie van 15 oktober 20031 en 20 april 2005. In elk geval zijn er, zoals eerder 
genoemd, nationale controlemechanismen van kracht om te waarborgen dat RAI zijn publieke 
opdracht vervult. In dit opzicht moet ook worden opgemerkt dat de overheidssteun voor 
openbare omroepen geen onderscheid maakt wat betreft het voor de audiovisuele diensten 
gebruikte platform. 

In deze omstandigheden en op grond van de beschikbare informatie is de Commissie niet van 
oordeel dat de financiering van RAI door de staat onrechtmatige en onverenigbare staatssteun 
vormt. Derhalve acht zij het in dit stadium niet adequaat een onderzoek betreffende 
staatssteun in het geval van RAI te (her)openen. 

Conclusie

De Commissie heeft voorheen onderzocht of de financiering en de publieke opdracht van de 
Italiaanse openbare omroep RAI aan de regels inzake staatssteun voldeden en heeft 
geoordeeld dat deze verenigbaar waren met de interne markt. Op grond van de beschikbare 
informatie acht de Commissie het op dit moment niet opportuun een onderzoek naar de 
financiering van de Italiaanse openbare omroep RAI door de staat te (her)openen. 

                                               
1 Beschikking van de Commissie van 15 oktober 2003 betreffende de door Italië ten uitvoer gelegde maatregelen 
ten gunste van RAI SpA, PB L 119 van 23.4.2004, blz. 1.


