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Om: Andragende 1633/2012 af Mara Bizzotto, Gino Agerde og Rosario Boschieri, 
italienske statsborgere, og 11 432 medunderskrivere, for Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, om manglende overholdelse af EU-
lovgivningen i forbindelse med licensgebyret indført af den italienske tv-
kanal RAI TV

1. Sammendrag

Andragendet opfordrer til at afskaffe det obligatoriske licensgebyr, som tv-kanalen RAI TV 
har indført i Italien. Gebyret udgør ifølge andragerne ulovlig statsstøtte, krænker den frie 
konkurrence i Den Europæiske Union og er især i strid med artikel 86 og 87 i TEUF.

Det såkaldte RAI-licensgebyr, som udgør omtrent 50 % af virksomhedens årlige indtægt, er 
en obligatorisk afgift på audiovisuelle tjenester, som udelukkende er til gavn for den statslige 
tv-kanal RAI.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Andragendet opfordrer til at afskaffe det obligatoriske licensgebyr, som RAI TV har indført i 
Italien, der er en obligatorisk afgift, som er pålagt alle ejere af et apparat, der kan modtage 
sendesignaler (herunder dem, som midlertidigt udsendes i Italien), som udelukkende er til 
gavn for det offentlige radio- og tv-selskab RAI. Gebyret udgør omkring 50 % af RAI's årlige 
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indtægt. 

Andragerne anfægter gebyret, finansieringen af RAI samt RAI's public service-opgaver og 
opfyldelsen deraf. Gebyret udgør ifølge andragerne ulovlig statsstøtte, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med de i artikel 106, stk. 2, i TEUF (tidligere artikel 86, stk. 2, i EF-
traktaten) fastlagte forenelighedskriterier. 

Kommissionens bemærkninger

EU-retten1 anerkender den rolle, som offentlige radio- og tv-virksomheder spiller, samt 
medlemsstaternes frihed til at tilrettelægge offentlig radio- og tv-virksomhed og dennes 
finansieringssystem. Det er derfor inden for medlemsstaternes kompetence at fastsætte 
vilkårene, f.eks. i form af et gebyr, og betingelserne for offentlig finansiering for så vidt 
finansieringen ikke påvirker handelsbetingelserne og konkurrencen i EU i et omfang, der 
strider imod de fælles interesser. EU-retten forbyder principielt set statsstøtte, men TEUF 
fastsætter samtidig undtagelser fra dette generelle forbud. Inden for eksempelvis radio-/tv-
spredning kan statslig finansiering af et offentligt radio- eller tv-selskab, således at det kan 
opfylde sine public service-opgaver, erklæres foreneligt med det indre marked, såfremt visse 
betingelser opfyldes (jf. Kommissionens meddelelse om radio- og tv-virksomhed2).

Kommissionens opgave er i denne henseende at kontrollere, at EU's regler for statsstøtte 
overholdes. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse om radio- og tv-virksomhed skal 
Kommissionen især vurdere, hvorvidt den statsstøtte, der er bevilliget til offentlige radio- og 
tv-virksomheder, er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at kunne finansiere de klart 
definerede public service-forpligtelser, der er pålagt dem, og sikre, at denne støtte ikke 
medfører unødvendig konkurrencefordrejning. Forudsat at disse betingelser opfyldes, kan 
statsstøtte til public service radio- og tv-virksomhed betragtes som foreneligt med det indre 
marked. 

Kommissionen undersøgte især overensstemmelsen mellem EU's statsstøtteregler for RAI's 
licensgebyr og RAI's public service-mandat i sin beslutning af 20. april 20053. Kommissionen 
fandt i den pågældende beslutning, at finansieringen af RAI gennem licensgebyret udgør 
eksisterende statsstøtte, som er forenelig med det indre marked. Kommissionen bemærkede 
især, at RAI officielt var blevet pålagt en public service-opgave, og at definitionen på RAI's 
public service-opgaver var tilstrækkeligt klar og præcis og ikke var misligholdt. På baggrund 
af de yderligere foranstaltninger, som blev truffet af Italien i 2004, blev statsstøtten til RAI 
fundet forenelig med det indre marked.

Andragendet nævner desuden, at RAI ved flere lejligheder er blevet idømt bøder, og at der 
blev indgivet et kollektivt søgsmål mod virksomheden for manglende overholdelse af sine 
public service-opgaver. Dette synes snarere at indikere, at de kontrolmekanismer, der er 
fastlagt på nationalt plan for at sikre, at RAI opfylder sine public service-opgaver, er 

                                               
1 EF-traktatens protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne, der er knyttet som bilag til 

Amsterdamtraktaten ("Amsterdamprotokollen"). 
2 Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service radio- og tv-virksomhed 

(EUT C 351 af 27.10.2009, s. 20):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DA:PDF.

3 Beslutning af 20. april 2005 i statsstøttesag E9/2005 (ex C 62/1999) – Italien – RAI's licensgebyr, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
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effektive. 

Andragendet anfægter afslutningsvis RAI's overførsel af sine satellitkanaler RAISAT til SAT 
TV og hævder, at dette medfører, at RAI har færre brugere og tvinger brugerne til at købe en 
dekoder. Denne overførsel synes imidlertid ikke i sig selv at indebære, at RAI ikke opfylder 
sin public service-opgave som beskrevet i Kommissionens meddelelser af 15. oktober 20031

og 20. april 2005. Som anført ovenfor foreligger der under alle omstændigheder nationale 
kontrolmekanismer til at sikre, at RAI opfylder sine public service-opgaver. Det bør i denne 
forbindelse bemærkes, at den offentlige støtte til offentlige radio- og tv-virksomheder er 
neutral for så vidt angår den platform, der anvendes til radio- og tv-spredning. 

Under disse omstændigheder og på grundlag af de foreliggende oplysninger finder 
Kommissionen ikke, at statsfinansieringen af RAI udgør en ulovlig og uforenelig statsstøtte. 
Kommissionen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt på dette tidspunkt at (gen)indlede en 
undersøgelse af statsstøtte vedrørende RAI. 

Konklusion

Kommissionen har tidligere undersøgt finansieringen af og public service-opgaverne hos det 
italienske radio- og tv-selskab, RAI, i henhold til reglerne for statsstøtte og har konstateret, at 
den var forenelig med det indre marked. I lyset af de foreliggende oplysninger finder 
Kommissionen det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at (gen)indlede en 
undersøgelse af den statslige finansiering af det italienske offentlige radio- og tv-selskab 
RAI." 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 31. januar 2014

Efter mødet den 17. oktober 2013 i Udvalget for Andragender og i tillæg til den oprindelige 
meddelelse om dette andragende ønsker Kommissionen at give yderligere oplysninger 
vedrørende de spørgsmål, der blev fremført. 

(i) arten af "canone di abbonamento"

Kommissionen minder om, at licensgebyrer i lighed med den af andragerne anfægtede 
bidrager til at holde liv i og vedligeholde offentlige radio- og tv-tjenester. Sådanne gebyrer 
betales således ikke direkte til gengæld for modtagne ydelser, og de er heller ikke genstand 
for en kontrakt mellem brugere og udbydere.

Forpligtelsen til at betale licensgebyrer har været knyttet til besiddelsen af den anordning, der 
sikrer modtagelsen af de programmer, der udsendes. Men nutidens modtagelsesanordninger er 
imidlertid ikke længere begrænset til radio- og tv-apparater. Andre systemer er for nyligt 
blevet udviklet i EU, hvor bidraget ikke længere er knyttet til besiddelsen af et tv-apparat. For 
eksempel har man i Finland erstattet tv-licens med et ubetinget offentligt transmissionsgebyr 
trukket fra den personlige indkomst. Også licensafgiften i Tyskland udgør nu et bidrag, der 
betales af alle husstande, uanset udstyr eller brug tv/radio.

                                               
1 Kommissionens beslutning af 15. oktober 2003 om Italiens støtteforanstaltninger til fordel for RAI SpA, 

offentliggjort i EUT L 119, 23.4.2004, s. 1.
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For så vidt angår "canone di abbonamento" bemærkede Kommissionen i sin beslutning af 20. 
april 20051 ("beslutningen"), at den udgør den vigtigste mekanisme til finansiering RAI, der 
er den italienske public service-station. Desuden forbinder italiensk lovgivning klart 
licensgebyret til den public service-forpligtelse, der er pålagt RAI. Beslutningen erkender 
endvidere, at "canone di abbonamento" ifølge fast italiensk retspraksis altid har været 
betragtet som en skattemæssig forpligtelse2.

(ii) RAI's overholdelse af sine public service-forpligtelser

Andragerne mener også, at RAI i mange tilfælde har undladt at opfylde sine public service-
forpligtelser. 

For det første hævder andragerne, at omkring to millioner italienere ikke kan se RAI, fordi de 
bor i visse regioner, ikke har råd til en dekoder, eller har handicap, og at dette ville være i 
strid med public service-opgaven. Kommissionen bemærker, at det i første omgang er 
AGCOM's ansvar at overvåge kontrollen med overholdelsen af public service-opgaven. Det 
skal imidlertid bemærkes, at repræsentanter for RAI under PETI-mødet meddelte, at "RAI 
allerede havde truffet foranstaltninger som svar på en række problemer, der var rejst, bl.a. 
vedrørende modtagelsen i visse områder i Italien. Den proceduremæssige aftale, som RAI for 
nyligt har underskrevet med Ministeriet for Økonomisk Udvikling og AGCOM for at sikre, at
alle brugere af public service-udsendelser opnår en bedre modtagelse, bør inden for en relativ 
kort periode kunne løse problemerne med modtagelsen som følge af interferens fra lokale tv-
stationer eller mangler på en række frekvenser".

For det andet mener andragerne, at en påstået sanktion, der går ud på at plombere tv-
apparater, og som pålægges personer, der ikke betaler "canone di abbonamento", fratager dem 
deres ret til adgang til information i henhold til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder. Kommissionen bemærker i denne forbindelse, at "canone di 
abbonamento", som det også fremgår ovenfor, er en skattemæssig forpligtelse.  Der er ingen 
harmonisering af en sådan skattemæssig forpligtelse på EU-plan.  Medlemsstaterne kan frit 
vælge de skattemæssige forpligtelser, som de anser for mest hensigtsmæssigt at indføre. Som 
følge heraf kan medlemsstaterne også indføre systemer til at håndhæve sådanne forpligtelser 
efter eget ønske. 

Mulige sanktioner for ikke at betale "canone di abbonamento" er beskrevet på RAI's 
hjemmeside:  http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-98f3-
098dc86215fd.html. Ifølge de tilgængelige oplysninger figurerer plombering af tv-apparater, 
som beskrevet i punkt 13 i andragendet, imidlertid ikke blandt de mulige sanktioner for at 
undlade at betale "canone di abbonamento". Under alle omstændigheder bemærker 
Kommissionen, at det af artikel 51 i chartret fremgår, at det dog kun finder anvendelse på 

                                               
1 Beslutning af 20. april 2005 i statsstøttesag E9/2005 (ex C 62/1999) – Italien – RAI's licensgebyr, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .

2 Betragtning 34 i beslutningen lyder således: "Canone di abbonamento har været og er fortsat den skat, der 
tjener til at finansiere public service-radio/tv. Alle ejere af et apparat, der kan modtage radio- eller tv-signaler, 
er forpligtet til at betale denne afgift. Dette princip blev indført så tidligt som i 1938 i henhold til kongeligt 
dekret nr. 2295 af 3.8.1928. Manglende betaling af licensafgiften betragtes som ubetalt skat"
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medlemsstaterne "i forbindelse med deres gennemførelse af EU-retten"1. Det vil derfor være 
en sag for en national domstol at fastslå, hvorvidt eventuelle sanktioner for at undlade at 
betale "canone di abbonamento" er forholdsmæssige og forenelige med den nationale 
forfatningsret og principper. 

For det tredje synes andragerne at mene, at manglende undertekster i RAI-programmer udgør 
en overtrædelse af RAI's public service-forpligtelser.  Kommissionen bemærker i denne 
forbindelse, at artikel 7 i direktivet om audiovisuelle medietjenester2 fastslår, at: " 
Medlemsstaterne tilskynder medietjenesteudbydere, som hører under deres jurisdiktion, til at 
sikre, at deres tjenester gradvis bliver tilgængelige for syns- og hørehæmmede."  Således 
påbyder EU-retten ikke direkte tv-selskaberne at tekste alle deres programmer. 

Under alle omstændigheder er det sådan, at havde tekstning været en del af public service-
opgaven i henhold til national lovgivning, så ville AGCOM være ansvarlig for at kontrollere, 
at RAI opfyldte sine forpligtelser korrekt. Dette ville også vedrøre enhver forpligtelse til at 
transmittere programmer på minoritetssprog.

(iii) de mulige konsekvenser af en ny national dom fra Consiglio di Stato vedrørende RAI

Det er fast retspraksis, at medlemsstaterne med Amsterdamprotokollen3 blev enige om, at 
"Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab griber ikke ind i medlemsstaternes 
beføjelse til at finansiere public service radio- og tv-virksomhed, for så vidt finansieringen 
ydes til radio- og fjernsynsforetagender, så disse kan opfylde deres public service-opgaver 
som pålagt dem, defineret og tilrettelagt af de enkelte medlemsstater, og denne finansiering 
ikke ændrer handels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der strider mod de 
fælles interesser, idet der tages hensyn til opfyldelsen af disse public service-opgaver"4.

Faktisk er Kommissionens opgave begrænset til at foretage en vurdering af, om statsstøtte til 
public service-selskaber er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at finansiere klart 
definerede public service-forpligtelser, der pålægges den, og at denne støtte ikke fører til 
unødvendig konkurrenceforvridning5. 

Som præciseret i Kommissionens svar på andragende af 20. september 2013 vurderede 
Kommissionen, hvorvidt RAI-licensen overholdt EU's statsstøtteregler og RAI's public 
service-mandat i sin beslutning af 2005. I denne afgørelse fastslog Kommissionen, at den 
eksisterende finansiering af RAI gennem "canone di abbonamento" - i lyset af visse 
ændringer, der blev vedtaget af Italien i 2004 - udgør statsstøtte, der er forenelig med det 
indre marked. 

Blandt disse ændringer minder betragtning 58 i beslutningen om, at RAI i henhold til artikel 
18 i legge n. 112/2004 ikke må anvende de midler, der inddrives via "canone", til at finansiere 

                                               
1 Se i denne forbindelse dom C-260/89 ERT, [1991], s. I-2925, §§ 41-45.
2 Se navnlig artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 

om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester), EUT L 95/1 

3 Nu protokol nr. 19 til TEUF. 
4 Se T-568/08, M6 og TF1 v. Kommissionen, dom af 1.7.2010, § 125. 
5 Se også T-520/09, TF1 m.fl. v Kommissionen, dom af 10.7.2012, § 117. 
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aktiviteter, som ligger uden over dets public service-forpligtelser. Ifølge artikel 19 i samme 
lov er AGCOM forpligtet til at overvåge, om public service-forpligtelsen ydes i 
overensstemmelse med lovgivningen. 

Andragerne synes at mene, at Kommissionen efter Consiglio di Stato's dom af 30. august 
2013 bør genåbne sin undersøgelse af RAI's "canone di abbonamento", fordi dommen var af 
den opfattelse, at artikel 22, stk. 3, i " Contratto di servizio RAI" 2010-2012 udgjorde ulovlig 
statsstøtte og annullerede den. 

Den bestemmelse, der blev annulleret af den nationale dommer, havde fastslået RAI's 
forpligtelse til at fremme anvendelsen af TIVUSAT, det valgte satellitsystem. Efter rettens 
opfattelse blev støtten til TIVUSAT finansieret af "canone", hvilket indebærer, at offentlige 
midler blev anvendt til formål, der rakte ud over RAI's public service-forpligtelse. Ifølge de 
nationale dommere kunne fremme af TIVUSAT give en økonomisk fordel, ikke kun for Tivù, 
det selskab, der forvalter det valgte satellitsystem, men også for både de tv-operatører, der 
skabte Tivù sammen med RAI (nemlig RTI og Telecom Italia), og de operatører, hvis 
programmer transmitteres gennem dette system. 

Rent principielt glæder Kommissionen sig over de nationale dommeres anvendelse af 
statsstøttereglerne. Kommissionen anerkender i sin meddelelse om de nationale domstoles 
håndhævelse af statsstøttereglerne, at til trods for, at "en egentlig privat håndhævelse ved de 
nationale domstole ... hidtil har spillet en forholdsvis begrænset rolle på statsstøtteområdet, er 
det Kommissionens opfattelse, at private håndhævelsessager kan være forbundet med 
betydelige fordele for statsstøttepolitikken"1. 

Kommissionen bevarer imidlertid stadig sin enekompetence, underlagt kontrol fra Unionens 
retsinstanser, til at undersøge foreneligheden af statsstøtteforanstaltninger med det indre 
marked.  Den omstændighed, at en national dommer mener, at en vis foranstaltning udgør 
ulovlig støtte og derfor forbyder foranstaltningen, forpligter ikke Kommissionen til at indlede 
en undersøgelse. Det skal understreges, at når en national ret finder, at en foranstaltning udgør 
ulovlig støtte, skal foranstaltningen annulleres og den ulovligt udbetalte statsstøtte 
tilbagebetales med renter. I så fald forsvinder virkningen af foranstaltningen uden behov for, 
at Kommissionen griber ind. 

Ikke desto mindre kan en konklusion, som den af Consiglio di Stato af 30. august 2013, i lyset 
af det gensidige loyale samarbejde, der præger forholdet mellem Kommissionen og de 
nationale domstole, tages i betragtning af Kommissionen i dens løbende overvågning af 
støtteordninger i medlemsstaterne som fastsat i artikel 108, stk. 1, i TEUF.

Konklusion 

Under disse omstændigheder finder Kommissionen det ikke hensigtsmæssigt på nuværende 
tidspunkt at genåbne en statsstøtteundersøgelse vedrørende finansieringen af RAI.  
Kommissionen agter dog at anmode de italienske myndigheder om at rapportere om, hvordan 
dens beslutning af 2005 holdes. 

                                               
1 Kommissionens meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne, EUT C 85 af 

9.4.2009, s. 1-22, punkt 5.
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