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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1633/2012, adresată de Mara Bizzotto, Gino Agerde și Rosario 
Boschieri, în numele „Comitato Libera informazione Radio Televisiva” (Italia), 
însoțită de 11.432 de semnături, privind conflictul taxei pe licență RAI TV (Italia) 
cu legislația UE

1. Rezumatul petiției

Petiția solicită abrogarea taxei obligatorii pe licență RAI TV în Italia. Potrivit petiționarilor, 
taxa constituie un ajutor de stat ilegal și împiedică libera concurență în Uniunea Europeană și, 
în special, încalcă articolele 86 și 87 din TFUE.

Așa-numita taxă pe licență, care reprezintă aproximativ 50 % din venitul anual al societății, 
este o taxă obligatorie pentru servicii audiovizuale pentru unicul beneficiu al televiziunii 
publice de stat RAI.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Petiția solicită abrogarea taxei pe licență TV RAI în Italia, o taxă obligatorie impusă tuturor 
posesorilor unui aparat care poate recepționa semnale de emisie (inclusiv pe cele care circulă 
temporar în Italia), în beneficiul exclusiv al organismului de televiziune publică RAI. Taxa 
constituie aproximativ 50 % din venitul anual al RAI. 
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Petiționarii denunță taxa, finanțarea RAI, precum și misiunea de serviciu public a RAI și 
respectarea acesteia. Potrivit petiționarilor, taxa constituie ajutor de stat ilegal, aceasta nefiind 
conformă cu condițiile de compatibilitate stabilite la articolele 106 alineatul (2) din TFUE [de 
exemplu, articolul 86 alineatul (2) din Tratatul CE]. 

Observațiile Comisiei

Legislația Uniunii Europene 1 recunoaște rolul serviciilor publice de radiodifuziune și 
libertatea statelor membre de a organiza serviciul public de radiodifuziune și sistemul său 
financiar. Prin urmare, determinarea formei, de exemplu prin introducerea unei taxe, și a 
condițiilor de finanțare publică intră în sfera de competență a statelor membre în măsura în 
care finanțarea respectivă nu aduce atingere condițiilor schimburilor comerciale și concurenței 
în Uniune, într-o măsură care ar fi contrară interesului comun. În principiu, legislația UE 
interzice ajutoarele de stat, însă TFUE prevede de asemenea excepții de la această interdicție 
generală. De exemplu, în domeniul radiodifuziunii, finanțarea de către stat a unui serviciu de 
radiodifuziune pentru îndeplinirea misiunii sale de serviciu public poate fi declarată 
incompatibilă cu piața internă dacă nu sunt îndeplinite anumite condiții (a se consulta 
Comunicarea Comisiei privind radiodifuziunea 2).

În această privință, sarcina Comisiei este să monitorizeze conformitatea cu normele UE 
privind ajutoarele de stat. În special, după cum se explică în Comunicarea privind 
radiodifuziunea, Comisia trebuie să determine dacă un ajutor de stat pentru serviciile publice 
de radiodifuziune se limitează la ceea ce este necesar pentru a finanța obligațiile clar definite 
ce revin serviciilor publice și dacă acest ajutor nu conduce la denaturări nenecesare ale 
concurenței. În condițiile în care aceste condiții sunt îndeplinite, finanțarea de către stat a 
serviciilor publice de radiodifuziune poate fi considerată compatibilă cu piața internă. 

Comisia a evaluat în mod specific conformitatea taxei pe licență și mandatul de serviciu 
public al RAI cu normele statelor membre privind ajutoarele de stat în decizia sa din 
20 aprilie 20053. În această decizie, Comisia a considerat că finanțarea RAI prin taxe pe 
licență constituie ajutor de stat existent compatibil cu piața internă. În special, Comisia a 
constat că RAI i s-a atribuit în mod oficial o misiune de serviciu public și că definiția misiunii 
de serviciu public a RAI este suficient de clară și nu conține niciun abuz. În lumina măsurilor 
suplimentare adoptate de Italia în 2004, ajutorul de stat acordat RAI a fost considerat 
compatibil cu piața internă.

De asemenea, petiția susține că RAI a fost amendată de mai multe ori și că s-a introdus o 
acțiune colectivă împotriva sa, pe motivul nerespectării misiunii sale de serviciu public. Acest 
lucru pare să indice mai degrabă faptul că mecanismul de control instituit la nivel național 
pentru a asigura că RAI își respectă misiunea sa de serviciu public este eficientă. 

În final, petiția reclamă transferul de către RAI al canalelor sale prin satelit RAISAT către 
                                               
1 Protocol la Tratatul CE privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre, anexat la Tratatul de la 

Amsterdam („Protocolul de la Amsterdam”). 
2 Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de 

radiodifuziune, JO C 351, 27.10.2009, p. 20.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF.

3 Decizia din 20 aprilie 2005 privind ajutorul de stat E9/2005 (ex C 62/1999) - Italia – taxa pe licență RAI, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
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SAT TV, susținând că aceasta ar avea drept consecință accesibilitatea unui număr mai mic de 
utilizatori la RAI și obligarea utilizatorilor să achiziționeze un decodor. Totuși, acest transfer 
nu pare să indice că, astfel, RAI nu-și îndeplinește misiunea sa de serviciu public, după cum 
se menționează în deciziile Comisiei din 15 octombrie 20031 și 20 aprilie 2005. În orice caz, 
după cum se specifică mai sus, există mecanisme naționale de control care să se asigure că 
RAI se conformează misiunii sale de serviciu public. În această privință, ar trebuie observat, 
de asemenea, că sprijinul publicului pentru serviciile publice de radiodifuziune este neutru în 
ceea ce privește platforma utilizată pentru radiodifuziune. 

În aceste împrejurări și având în vedere informațiile de care dispune, Comisia nu consideră că 
finanțarea publică a RAI constituie un ajutor de stat ilegal și incompatibil. Prin urmare, ea nu 
consideră ca fiind oportună re(deschiderea) în acest moment a unei investigații privind 
ajutoarele de stat în privința RAI. 

Concluzie

Comisia a investigat în anterior finanțarea și misiunea de serviciu public a serviciului public 
de radiodifuziune italian RAI în conformitate cu regulile privind ajutoarele de stat și a 
considerat că aceasta este compatibilă cu piața internă. Pe baza informațiilor de care dispune, 
Comisia nu consideră ca fiind oportună în acest moment re(deschiderea) unei investigații 
privind finanțarea de către stat a serviciului public italian de radiodifuziune RAI. 

                                               

1 Decizia Comisiei din 15 octombrie 2003 privind măsurile adoptate de Italia în favoarea RAI SpA, publicată în 
JO L 119, 23.4.2004, p. 1.


