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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1633/2012, ktorú predkladajú Mara Bizzottová, Gino Agerde 
a Rosario Boschieri, talianski štátni občania, v mene Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, spolu s 11 432 podpismi, o rozpore licenčného 
poplatku RAI TV (Taliansko) s právnymi predpismi EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

V petícii sa požaduje zrušenie povinného licenčného poplatku RAI TV v Taliansku. Podľa 
predkladateľov petície predstavuje tento poplatok nezákonnú štátnu pomoc a narúša voľnú 
hospodársku súťaž v Európskej únii, a najmä je v rozpore s článkami 86 a 87 ZFEÚ.

Takzvaný licenčný poplatok RAI, ktorý predstavuje približne 50 % ročného príjmu 
spoločnosti, je povinná daň z audiovizuálnych služieb vo výhradný prospech verejnej štátnej 
televízie RAI.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

V petícii sa požaduje zrušenie licenčného poplatku RAI TV v Taliansku, čo je povinná daň 
predpísaná všetkým vlastníkom zariadenia schopného prijímať vysielacie signály (vrátane 
tých, ktoré sa v Taliansku šíria dočasne) vo výhradný prospech verejnoprávneho vysielateľa 
RAI. Poplatok predstavuje približne 50 % ročného príjmu RAI.
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Predkladatelia petície namietajú proti poplatku, financovaniu RAI, verejnoprávnemu poslaniu 
RAI a dodržiavaniu tohto poslania. Podľa predkladateľov petície predstavuje poplatok 
nezákonnú štátnu pomoc, ktorá nie je v súlade s podmienkami zlučiteľnosti stanovenými 
v článkoch 106 ods. 2 ZFEÚ (predtým článok 86 ods. 2 Zmluvy o ES).

Poznámky Komisie

V práve Európskej únie1 sa uznáva úloha verejnoprávnych vysielateľov a sloboda členských 
štátov organizovať verejnoprávne vysielanie a systém jeho financovania. Preto je v právomoci 
členských štátov určovať formu, napr. prostredníctvom poplatku, a podmienky verejného 
financovania, pokiaľ toto financovanie neovplyvňuje podmienky obchodovania 
a hospodársku súťaž v EÚ v miere, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom. V práve 
EÚ sa v zásade zakazuje štátna pomoc, ale v ZFEÚ sú stanovené aj výnimky z tohto 
všeobecného zákazu. V oblasti vysielania sa napríklad štátne financovanie verejnoprávneho 
vysielateľa na splnenie verejnoprávneho poslania môže vyhlásiť za zlučiteľné s vnútorným 
trhom, ak sú splnené určité podmienky (pozri oznámenie Komisie o verejnoprávnom 
vysielaní2).

Úlohou Komisie je v tejto súvislosti monitorovať dodržiavanie pravidiel EÚ o štátnej pomoci.
Ako je objasnené v oznámení o vysielaní, Komisia musí konkrétne posudzovať, či je štátna 
pomoc poskytovaná verejnoprávnym vysielateľom obmedzená na to, čo je potrebné na 
financovanie jasne stanovených záväzkov súvisiacich s verejnoprávnou službou, ktoré im boli 
zverené, a či táto pomoc nevedie k zbytočným narušeniam hospodárskej súťaže. Pokiaľ sú 
tieto podmienky splnené, štátne financovanie verejnoprávneho vysielania sa môže považovať 
za zlučiteľné s vnútorným trhom.

Komisia vo svojom rozhodnutí z 20. apríla 20053 osobitne posúdila zlučiteľnosť licenčných 
poplatkov RAI a verejnoprávneho poslania RAI s predpismi EÚ o štátnej pomoci. Komisia 
v tomto rozhodnutí dospela k záveru, že financovanie RAI prostredníctvom licenčných 
poplatkov predstavuje existujúcu štátnu pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom. Konkrétne 
uviedla, že spoločnosť RAI bola oficiálne poverená verejnoprávnym poslaním a že 
vymedzenie verejnoprávneho poslania spoločnosti RAI je dostatočne jasné a presné 
a neobsahuje žiadne zneužitie. So zreteľom na dodatočné opatrenia prijaté Talianskom v roku 
2004 bola štátna pomoc pre spoločnosť RAI vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom.

V petícii sa tiež uvádza, že spoločnosť RAI bola viackrát sankcionovaná a že proti nej bola 
podaná hromadná žaloba za nedodržiavanie jej verejnoprávneho poslania. Z toho vlastne 
vyplýva, že kontrolné mechanizmy zavedené na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie toho, 
aby spoločnosť RAI rešpektovala svoje verejnoprávne poslanie, sú účinné.

Napokon sa v petícii namieta proti prevodu satelitných kanálov RAISAT spoločnosťou RAI 
spoločnosti SAT TV s tvrdením, že to povedie k tomu, že spoločnosť RAI zasiahne menej 
                                               
1 Protokol k Zmluve o ES o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch, ktorý je prílohou 

k Amsterdamskej zmluve (Amsterdamský protokol). 
2   Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie, Ú. v. EÚ C 351,

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

3 Rozhodnutie z 20. apríla 2005 vo veci štátnej pomoci E9/2005 (predtým vec C 62/1999) – Taliansko –
licenčný poplatok RAI, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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používateľov a donúti používateľov zakúpiť si dekodér. Tento prevod však ako taký 
neznamená, že RAI neplní svoje verejnoprávne poslanie, ako sa uvádza v rozhodnutiach 
Komisie z 15. októbra 20031 a 20. apríla 2005. V každom prípade, ako je uvedené vyššie, 
existujú vnútroštátne kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú, aby spoločnosť RAI 
dodržiavala svoje verejnoprávne poslanie. V tejto súvislosti treba tiež poznamenať, že verejná 
podpora pre verejnoprávnych vysielateľov je neutrálna, pokiaľ ide o platformu používanú na 
vysielanie.

Komisia si za daných okolností a na základe dostupných informácií nemyslí, že štátne 
financovanie spoločnosti RAI predstavuje nezákonnú a nezlučiteľnú štátnu pomoc. Preto 
nepovažuje za vhodné v tejto fáze (opäť) otvoriť vyšetrovanie vo veci štátnej pomoci 
v súvislosti so spoločnosťou RAI.

Záver

Komisia už v minulosti vyšetrovala financovanie a verejnoprávne poslanie talianskeho 
verejnoprávneho vysielateľa RAI na základe predpisov o štátnej pomoci a dospela k záveru, 
že je zlučiteľné s vnútorným trhom. Komisia na základe dostupných informácií nepovažuje za 
vhodné v tejto fáze (opäť) otvoriť vyšetrovanie týkajúce sa štátneho financovania talianskeho 
verejnoprávneho vysielateľa RAI.

                                               
1 Rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2003 o opatreniach implementovaných Talianskom v prípade RAI SpA, 
zverejnené v Ú. v. EÚ L 119, 23.4.2004, s. 1.


