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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1633/2012, którą złożyli Mara Bizzotto, Gino Agerde i Rosario 
Boschieri w imieniu Comitato Libera informazione Radio Televisiva (Włochy), 
wraz z 11 432 podpisami, w sprawie niezgodności opłaty licencyjnej na rzecz 
RAI TV (Włochy) z prawem UE

1. Streszczenie petycji

W petycji wzywa się do zniesienia obowiązkowej opłaty licencyjnej na rzecz RAI TV we 
Włoszech. Według składających petycję opłata stanowi niezgodną z prawem pomoc państwa 
i narusza zasady wolnej konkurencji w Unii Europejskiej oraz, w szczególności, narusza 
przepisy art. 86 i 87 TFUE.

Tak zwana opłata licencyjna na rzecz RAI, która stanowi około 50% rocznego przychodu 
spółki, to obowiązkowy podatek od usług audiowizualnych, będącego źródłem korzyści 
wyłącznie dla publicznej telewizji RAI.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

W petycji wzywa się do zniesienia opłaty licencyjnej na rzecz RAI TV we Włoszech, która 
jest obowiązkowym podatkiem od wszystkich właścicieli urządzeń umożliwiających odbiór 
sygnałów nadawczych (w tym sygnałów rozsiewanych tymczasowo we Włoszech) i która jest 
źródłem korzyści wyłącznie dla nadawcy publicznego RAI. Opłata stanowi około 50% 
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rocznego przychodu RAI.

Składający petycję kwestionują opłatę, sposób finansowania RAI oraz jej misję publiczną i jej 
wypełnianie. Według składających petycję opłata stanowi niezgodną z prawem pomoc 
państwa, która pozostaje w sprzeczności z warunkami zgodności określonymi w art. 106 
ust. 2 TFUE (dawny art. 86 ust. 2 Traktatu WE).

Uwagi Komisji

W prawie Unii Europejskiej1 uznano rolę nadawców publicznych oraz swobodę państw 
członkowskich w zakresie organizacji nadawania publicznego i systemu finansowania tej 
działalności. W związku z tym do kompetencji państw członkowskich należy ustalenie formy, 
np. za pomocą opłat, i warunków finansowania publicznego, o ile takie finansowanie nie 
wpływa na warunki handlowe i konkurencję w UE w zakresie, w jakim byłoby to sprzeczne 
ze wspólnym interesem. Co do zasady prawo UE zakazuje pomocy państwa, lecz w TFUE 
przewidziano wyjątki od tego ogólnego zakazu. Na przykład w obszarze nadawania 
finansowanie nadawcy publicznego przez państwo w celu wypełnienia przez niego misji 
publicznej można uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, jeżeli spełnione są określone 
warunki (zob. komunikat Komisji w sprawie stosowania pomocy państwa wobec radiofonii 
i telewizji publicznej2).

W tym przypadku zadaniem Komisji jest monitorowanie zgodności z unijnymi zasadami 
pomocy państwa. W szczególności, jak wyjaśniono w w/w komunikacie, Komisja musi 
ocenić, czy pomoc państwa przyznana nadawcom publicznym ogranicza się do kwoty 
niezbędnej do finansowania powierzonych im jasno określonych zobowiązań z tytułu
świadczenia usług publicznych oraz czy nie powoduje ona niepotrzebnego zakłócenia 
konkurencji. Jeżeli warunki te są spełnione, finansowanie publicznej działalności nadawczej 
przez państwo można uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym.

W swojej decyzji z dnia 20 kwietnia 2005 r.3 Komisja szczegółowo oceniła zgodność opłaty 
licencyjnej na rzecz RAI i misji publicznej RAI z unijnymi zasadami pomocy państwa. W 
decyzji tej stwierdzono, że finansowanie RAI za pomocą opłat licencyjnych stanowi pomoc 
państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym. Komisja zwróciła zwłaszcza uwagę, że RAI 
oficjalnie powierzono misję publiczną, a określenie misji publicznej RAI jest wystarczająco 
jasne i precyzyjne oraz nie stanowi nadużycia. Z uwagi na dodatkowe środki przyjęte przez 
Włochy w 2004 r. pomoc państwa na rzecz RAI uznano za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

W petycji stwierdza się również, że telewizja RAI kilkakrotnie została ukarana grzywną oraz 
że złożono przeciw niej pozew zbiorowy o niewypełnianie misji publicznej. Wydaje się, że
wskazuje to na skuteczność mechanizmów kontroli funkcjonujących na szczeblu krajowym, 
jeśli chodzi o zapewnienie wypełniania przez RAI misji publicznej.
                                               
1 Protokół do Traktatu WE w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich, załączony 

do traktatu z Amsterdamu („protokół z Amsterdamu”). 
2   Komunikat Komisji w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej, 

Dz.U. C 257 z 27.10.2009, s. 1:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:PL:PDF.

3 Decyzja z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie pomocy państwa E9/2005 (dawna C 62/1999) – Włochy –
opłata licencyjna na rzecz RAI, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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W petycji zakwestionowano również przekazanie przez RAI jej kanałów satelitarnych 
RAISAT na rzecz SAT TV, ponieważ, jak argumentowano, skutkuje to tym, że RAI dociera 
do mniejszej liczby użytkowników i zmusza użytkowników do zakupu dekodera. Wydaje się 
jednak, że to przekazanie samo w sobie nie oznacza, że RAI nie wypełnia swojej misji 
publicznej zgodnie z opisem zawartym w decyzjach Komisji z dnia 15 października 2003 r.1 i 
z dnia 20 kwietnia 2005 r. Niemniej jednak, jak wskazano powyżej, istnieją krajowe 
mechanizmy kontroli zapewniające wypełnienie przez RAI jej misji publicznej. W tym 
przypadku należy również zwrócić uwagę, że wsparcie publiczne dla nadawców publicznych 
nie ma wpływu na platformę wykorzystywaną do nadawania.

W tych okolicznościach i na podstawie dostępnych informacji Komisja uważa, że 
finansowanie RAI przez państwo nie stanowi niezgodnej z prawem i z zasadami pomocy 
państwa. W związku z tym nie uważa ona, że na tym etapie należy (ponownie) wszcząć 
dochodzenie w sprawie RAI. 

Podsumowanie

Komisja wcześniej badała kwestię finansowania misji publicznej włoskiego nadawcy 
publicznego RAI pod kątem zgodności z zasadami pomocy państwa i ustaliła, że jest ono 
zgodne z rynkiem wewnętrznym. Na podstawie dostępnych informacji Komisja uważa, że na 
tym etapie nie należy (ponownie) wszczynać dochodzenia w sprawie finansowania włoskiego 
nadawcy publicznego RAI przez państwo. 

                                               
1 Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie środków zastosowanych przez Włochy wobec RAI 
SpA, opublikowana w Dz.U. L 119 z 23.4.2004, s. 1.


