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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1633/2012, внесена от Мара Бидзото, Джино Аджерде и Розарио 
Боскиери, с италианско гражданство, от името на Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, подкрепена от 11 432 подписа, относно 
конфликт на лицензионната такса на RAI TV (Италия) с правото на ЕС1.

1. Резюме на петицията

В петицията се призовава за премахване на задължителната лицензионна такса на RAI 
TV в Италия. Според вносителите на петицията таксата представлява незаконна 
държавна помощ и нарушава свободната конкуренция в Европейския съюз, и по-
специално членове 86 и 87 от ДФЕС.

Така наречената „лицензионна такса на RAI“, която съставлява 50 % от годишния 
приход на дружеството, представлява задължителен данък върху аудиовизуалните 
услуги в полза единствено на държавната обществена телевизия RAI.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

В петицията се призовава за премахването на задължителната лицензионна такса на 
RAI TV в Италия — задължителен данък, наложен на всички собственици на уреди, 
които могат да приемат радиосигнали (включително уреди, които са временно в 
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циркулация в Италия), единствено в полза на държавния радио- и телевизионен 
оператор RAI. Таксата представлява около 50 % от годишните приходи на RAI.

Вносителите на петицията оспорват таксата, финансирането на RAI, както и мисията на 
RAI за обществена услуга и спазването от страна на оператора на тази мисия. Според 
вносителите на петицията таксата представлява незаконна държавна помощ, която не е 
в съответствие с условията за съвместимост, определени в член 106, параграф 2 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (предишен член 86, 
параграф 2 от Договора за ЕО).

Коментари на Комисията

Правото1 на Европейския съюз признава ролята на обществените радио- и 
телевизионни оператори и свободата на държавите членки да организират 
общественото радио- и телевизионно разпространение и системата за неговото 
финансиране. Следователно държавите членки имат правомощия да определят 
формата, например чрез такса, и условията на публичното финансиране, доколкото 
това финансиране не засяга условията за търговия и конкуренцията в ЕС до степен, 
която би противоречала на общия интерес. По принцип законодателството на ЕС 
забранява държавните помощи, но ДФЕС предвижда също и изключения от тази обща 
забрана. В областта на радио- и телевизионното разпространение, например, 
държавното финансиране на обществения радио- и телевизионен оператор за 
изпълнението на неговата задача за обществена услуга може да бъде обявено за 
съвместимо с вътрешния пазар, ако са изпълнени определени условия (вж.
съобщението на Комисията относно радио- и телевизионното разпространение2).

В това отношение задача на Комисията е да следи за спазването на правилата на ЕС за 
държавна помощ. По-специално, както се пояснява в съобщението относно радио- и 
телевизионното разпространение, Комисията трябва да оцени дали държавната помощ, 
предоставена на обществените радио- и телевизионни оператори, е ограничена до 
необходимото за финансиране на възложените им ясно определени задължения за 
предоставяне на обществена услуга и че тази помощ не води до ненужно нарушаване на 
конкуренцията. При условие че тези условия са изпълнени, държавното финансиране 
на общественото радио- и телевизионно разпространение може да се счита за 
съвместимо с вътрешния пазар.

В своето решение от 20 април 2005 г.3 Комисията оцени конкретно спазването на 
правилата на ЕС за държавна помощ по отношение на лицензионната такса за RAI, 
както и възлагането на RAI на задача за обществена услуга. В това решение тя 
констатира, че финансирането на RAI чрез лицензионна такса представлява наличие на 
държавна помощ, съвместима с вътрешния пазар. По-специално Комисията отбеляза, че 

                                               
1 Протокол към Договора за ЕО относно системата на публичното радиоразпръскване в държавите 

членки, приложен към Договора от Амстердам („Протокол от Амстердам“).
2 Съобщение на Комисията относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на 

обществената услуга радио- и телевизионно разпространение (ОВ C 351, 27.10.2009 г., стр. 20):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF.

3 Решение от 20 април 2005 г. по дело за държавна помощ E9/2005 (предишно C 62/1999) — Италия —
лицензионна такса на RAI, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .



CM\1021515BG.doc 3/7 PE519.770v03-00

BG

на RAI е била официално възложена мисия за обществена услуга и че определението на 
задачата на RAI за обществена услуга е било достатъчно ясно и точно и не съдържа 
каквато и да е нередност. В светлината на допълнителните мерки, приети от Италия 
през 2004 г., държавната помощ в полза на RAI е счетена за съвместима с вътрешния 
пазар.

Петицията посочва също така, че на няколко пъти на RAI са били налагани глоби и че 
срещу оператора е бил предявен колективен иск за неспазване на неговата задача за 
обществена услуга. Това по-скоро показва, че контролните механизми, създадени на 
национално равнище, за да се гарантира спазването от страна на RAI на неговата задача 
за обществена услуга, са ефективни.

Накрая, петицията оспорва прехвърлянето от страна на RAI на сателитните канали 
RAISAT, собственост на оператора, на SAT TV, като твърди, че в резултат на това RAI 
достига до по-малко на брой ползватели и задължава ползвателите да купуват декодер.
Изглежда обаче, че само по себе си това прехвърляне не означава, че RAI не изпълнява 
мисията си за обществена услуга, както е описано в решенията на Комисията от 
15 октомври 2003 г.1 и 20 април 2005 г. Във всеки случай, както се посочва по-горе, 
съществуват национални контролни механизми, които да гарантират, че RAI изпълнява 
своята задача за обществена услуга. В това отношение следва да се отбележи също 
така, че публичното подпомагане на обществените радио- и телевизионни оператори е 
неутрално по отношение на платформата, използвана за радио- и телевизионно 
разпространение.

При тези обстоятелства и въз основа на наличната информация, Комисията не счита, че 
държавното финансиране на RAI представлява незаконна и несъвместима държавна 
помощ. Поради това тя не счита за уместно на този етап да започва или да възобновява 
разследването за държавна помощ по отношение на RAI.

Заключение

Преди време Комисията разследва финансирането и задачата за обществена услуга на 
италианския обществен радио- и телевизионен оператор RAI с оглед на правилата за 
държавна помощ и констатира, че те са съвместими с вътрешния пазар. Въз основа на 
наличната информация Комисията не счита, че е целесъобразно на този етап да започва 
или да възобновява разследването по отношение на държавното финансиране на 
италианския обществен радио- и телевизионен оператор RAI.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 31 януари 2014 г.

След заседанието на комисията по петиции от 17 октомври 2013 г. и в допълнение към 
първоначалното съобщение относно тази петиция, Комисията би искала да предостави 
допълнителна информация относно следните повдигнати въпроси:

i) естеството на „canone di abbonamento“(потребителска такса)

                                               
1 Решение на Комисията от 15 октомври 2003 г. относно мерки, приведени в действие от страна на 

Италия в полза на RAI SpA, публикувано в ОВ L 119, 23.4.2004 г., стр. 1.
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Комисията припомня, че потребителските такси, като тези, оспорвани от вносителите 
на петицията, представляват финансов принос за съществуването и поддръжката на 
услугите за публично радиоразпръскване. Следователно те не са от типа quid pro quo
(услуга за услуга), нито са предмет на договор между потребители и доставчици.

Задължението за заплащане на потребителските такси е свързано с притежанието на 
устройство, което позволява приемането на излъчвани програми. В днешно време обаче 
приемащите устройства вече не се изчерпват с радио- и телевизионните приемници.
Напоследък в ЕС бяха разработени други системи, при които вноските вече нямат 
връзка с притежанието на телевизионен приемник. Например във Финландия 
потребителската телевизионна такса беше заменена с безусловна такса за 
радиоразпръскване върху всички индивидуални доходи. Също така, потребителската 
такса в Германия сега представлява вноска, която всички домакинства заплащат, 
независимо от оборудването или ползваните от тях радио или телевизия.

Що се отнася до „canone di abbonamento“, Комисията отбеляза в своето решение от 
20 април 2005 г.1 („решение“), че потребителската такса представлява най-важният 
инструмент за финансиране на RAI, италианският обществен радио- и телевизионен 
оператор. Освен това италианското законодателство прави недвусмислена връзка 
между потребителската такса и задължението, наложено върху RAI, за предоставяне на 
услуга за обществено радиоразпръскване. В решението също така се потвърждава, че 
съгласно установената италианска съдебна практика „canone di abbonamento“ винаги се 
е считала за данъчно задължение2.

ii) спазването от страна на RAI на задълженията за обществена услуга

Вносителите на петицията също така считат, че в много случаи RAI не е успяла да 
спази задълженията си за обществена услуга.

Първо, вносителите на петицията твърдят, че около 2 милиона италианци не могат да 
гледат RAI, защото живеят в определени региони, или защото не могат да си позволят 
декодер, или са с увреждания; това би засегнало мисията за обществена услуга.
Комисията отбелязва, че на първо място AGCOM има задачата да осъществява 
мониторинг върху спазването на мисията за обществена услуга. Тя обаче също 
отбеляза, че по време на заседанието на комисията по петиции представителите на RAI 
съобщиха, че „RAI вече е предприела действия във връзка с някои от разгледаните 
въпроси, например, както е показано, по отношение на оплакванията във връзка с 
трудности при приемането на сигнала в ограничени на брой райони на територията на 
Италия. Работното споразумение, което RAI наскоро подписа с Министерството на 
икономическото развитие и AGCOM, именно с цел да бъде осигурен възможно най-
широк достъп за всички потребители до програмите от обществената услуга, следва да 
доведе в относително кратки срокове до преодоляване на проблемите със сигнала, 
породени от смущения от местни предаватели или от някои неподходящи честоти”.

Второ, вносителите на петицията изглежда считат, че твърдяната санкция, изразяваща 

                                               
1 Решение от 20 април 2005 г. по дело E9/2005 (предишно C 62/1999) — Италия — лицензионна такса за 

RAI, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
2 Съображение 34 от решението гласи следното: „така наречената „canone di abbonamento” представлява 

и ще продължи да представлява данъчно задължение, което има за цел да финансира услугата за 
обществено радиоразпръскване. Всички притежатели на уреди за приемане на сигнала от 
радиоразпръскването, са задължени да го плащат. Този принцип е установен още преди 1938 г. с 
Кралски декрет № 2295 от 3.8.1928 г. Неплащането на задълженията се счита за данъчно нарушение”.



CM\1021515BG.doc 5/7 PE519.770v03-00

BG

се в запечатване на телевизионните приемници, която да се наложи на лицата, които не 
са платили „canone di abbonamento“, ги лишава от правата им по силата на член 11 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз относно достъпа до информация. Във 
връзка с това Комисията отбелязва, че — както бе разяснено по-горе — „canone di 
abbonamento“ е данъчно задължение. Няма хармонизиране на този вид данъчно 
задължение на равнището на ЕС. Държавите членки са свободни да избират данъчни  
задължения, които считат за най-подходящи. Вследствие на това държавите членки 
могат също така — според предпочитанията си — да установяват системи за 
прилагането на такива задължения.

Възможните санкции за неплащане на „canone di abbonamento“ са описани на 
уебстраницата на RAI: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-
449f-98f3-098dc86215fd.html. Все пак, съгласно наличната информация, практиката да 
се запечатват телевизионни приемници, описана в точка 13 от петицията, не е сред 
санкциите за неплащане на „canone di abbonamento“. Във всеки случай Комисията 
отбелязва, че в член 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз се заявява, 
че Хартата се прилага за всички държави членки дотолкова, доколкото „те прилагат 
правото на Съюза“1. Следователно от компетентностите на даден национален съд е да 
установи дали е подходящо да се налагат евентуални санкции за неплащане на „canone 
di abbonamento“, и доколко съвместими са те с националното конституционно право и 
принципи.

Трето, вносителите на петицията изглежда считат, че липсата на субтитри в програмите 
на RAI представлява нарушение на задълженията на RAI за обществена услуга. В тази 
връзка Комисията счита, че член 7 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги2

предвижда държавите членки да „насърчават доставчиците на медийни услуги под 
тяхна юрисдикция да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за 
хората с увредено зрение или слух“. От това следва, че правото на Европейския съюз не 
налага пряко задължения върху радиотелевизионните разпространители да предоставят 
субтитри във всички свои програми.

Във всеки случай, ако съгласно националното право субтитрите са част от мисията за 
обществена услуга, AGCOM ще носи отговорност относно контрола върху това дали 
RAI спазва коректно своите задължения. Това също така ще важи за всички задължения 
за предаване на програми на езиците на малцинствата.

iii) възможното въздействие на скорошно решение на национално равнище от страна 
на Consiglio di Stato (Държавен съвет) относно RAI

Съгласно установената съдебна практика държавите членки се споразумяха — по 
силата на Протокола от Амстердам3 — че „разпоредбите на Договора [ЕО] не 
накърняват компетентността на държавите членки да финансират публичното 
радиоразпръскване, доколкото такова финансиране се предоставя на структурите за 
радиоразпръскване за изпълнение на мисията [другаде в текста: задачата] за 
обществена услуга така, както им е възложена, определена и организирана от всяка 

                                               
1 Във връзка с това вж. също дело ERT C-260/89, [1991], стр. I-2925, параграфи 41—45.
2 Вж. по-специално Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за 

координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за 
аудиовизуалните медийни услуги), ОВ L 95/1.

3 Понастоящем Протокол № 19 към ДФЕС.
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държава членка и доколкото това финансиране не засяга условията за търговия и 
конкуренцията в Съюза до степен, която би противоречала на общия интерес, като се 
държи сметка за това как се изпълнява възложената мисия за тази обществена услуга“.1

Наистина задачата на Комисията е ограничена до това да оцени дали държавната 
помощ, предоставена на обществените радио- и телевизионни оператори, е ограничена 
до необходимото за финансиране на възложените им ясно определени задължения за 
предоставяне на обществена услуга и че тази помощ не води до ненужно нарушаване на 
конкуренцията2.

Както е разяснено в отговора на Комисията на петицията от 20 септември 2013 г., 
Комисията извърши оценка на спазването на правилата на ЕС за държавна помощ по 
отношение на лицензионната такса за RAI, както и възлагането на RAI на задача за 
обществена услуга, в своето решение от 2005 г. В това решение Комисията установи, че 
като се имат предвид някои изменения, които Италия прие през 2004 г., 
съществуващото финансиране на RAI чрез „canone di abbonamento“ представлява 
държавна помощ, съвместима с вътрешния пазар.

Измежду тези изменения, в съображение 58 от решението се припомня, че съгласно 
член 18 от Закон 112/2004, на RAI не се позволява да използва пари, събрани от такси, 
за да финансира дейности, които се простират отвъд нейните задължения за обществена 
услуга. В член 19 от същия закон се заявява, че AGCOM се натоварва със задължението 
да контролира дали услугите от обществен интерес се предлагат в съответствие със 
законодателството.

Вносителите на петицията изглежда считат, че след решението на Consiglio di Stato от 
30 август 2013 г. Комисията следва да възобнови разследването си относно „canone di 
abbonamento“ на RAI, защото в решението се изразява мнението, че член 22, параграф 3 
от Договора за обществената услуга на RAI за периода 2010—2012 година 
представлява незаконна държавна помощ и я отменя.

Разпоредбата, отменена от съдията в националния съд, установи ангажимента на RAI да 
насърчава използването на TIVUSAT — избраната сателитна система. По мнение на 
съда промоцията на TIVUSAT е финансирана от потребителските такси и следователно 
е свързана с използването на обществени пари за цели, които надхвърлят задължението 
на RAI за обществена услуга. По-конкретно, според националните съдии промоцията 
на TIVUSAT би могла да даде икономическо предимство не само за Tivù —
дружеството, което управлява избраната сателитна система — но също така и за двата 
телевизионни оператора, създали Tivù съвместно с RAI (а именно, RTI и Telecom Italia), 
както и за операторите, чиито програми се излъчват чрез системата.

От гледна точка на политиката Комисията приветства прилагането на правилата за 
държавната помощ от страна на националните съдии. В известието на Комисията 
относно прилагането на законодателството за държавните помощи от страна на 
националните съдилища се потвърждава, че „действията по правоприлагане от страна 
на частноправни субекти пред националните съдилища в областта на държавната 
помощ е все още относително ограничено, Комисията счита, че действията по 
правоприлагане от страна на частноправни субекти могат да реализират значителни 

                                               
1 Вж. дело T-568/08, M6 и TF1 срещу Комисията, решение от 1.7.2010 г., параграф 125.
2 Вж. също решение от 10 юли 2007 г., параграф 117 по дело TF1 и други срещу Комисията, T-520/09.
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предимства за политиката за държавна помощ“1.

Комисията обаче все още запазва своята изключителна отговорност, която е предмет на 
преразглеждане от страна на съдилищата на ЕС, да разгледа внимателно 
съвместимостта на мерките за държавна помощ с вътрешния пазар. Самият факт, че 
даден национален съдия е сметнал, че определена мярка представлява незаконна 
държавна помощ, и поради това е забранил тази мярка, не поражда задължение за  
Комисията да започне разследване. Следва да се подчертае, че когато национален съд 
счете, че дадена мярка представлява незаконна помощ, той трябва да отмени тази мярка 
и да разпореди възстановяването заедно с лихвите на незаконната държавна помощ, 
която е била изплатена до този момент. В този случай последиците от мярката изчезват, 
без да е необходима намесата на Комисията.

Въпреки това, като се има предвид взаимното и лоялно сътрудничество, което 
характеризира отношенията между Комисията и националните съдилища, Комисията 
— в своя непрекъснат мониторинг на системите за държавна помощ в държавите 
членки, предвиден в член 108, параграф 1 от ДФЕС — може да вземе предвид дадена 
категорична констатация като тази, която Consiglio di Stato направи на 30 август 2013 г.

Заключения

При тези обстоятелства Комисията не счита за уместно на този етап да възобновява 
разследването за държавна помощ по отношение на RAI. Комисията обаче възнамерява 
да изиска от италианските власти да докладват относно това как се спазва нейното 
решение от 2005 г.

                                               
1 Известие на Комисията относно прилагането на законодателството за държавната помощ от 

националните съдилища, ОВ С 85, 9.4.2009 г., стр. 1—22, параграф 5.


