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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα:Αναφορά 1633/2012 των Mara Bizzotto, Gino Agerde και Rosario Boschieri,   
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva, συνοδευόμενη από 11432 υπογραφές, σχετικά με την παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ από το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι RAI

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν την κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους για το ιταλικό τηλεοπτικό 
κανάλι RAI. Κατά τα λεγόμενά τους, το τέλος αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση και 
στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, πιο συγκεκριμένα, 
παραβιάζει τα άρθρα 86 και 87 της ΣΛΕΕ.

Το εν λόγω τέλος, χάρη στο οποίο η εταιρεία συγκεντρώνει το 50% των ετήσιων εσόδων της, 
είναι υποχρεωτικό και επιβάλλεται για όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες προς όφελος 
μόνο της κρατικής τηλεόρασης RAI.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Στην αναφορά ζητείται η κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους για το ιταλικό τηλεοπτικό 
κανάλι RAI TV, το οποίο συνιστά υποχρεωτική εισφορά για όλους τους κατόχους συσκευής 
με δυνατότητα λήψης σήματος αναμετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που 
βρίσκονται προσωρινά στην Ιταλία), προς όφελος μόνο της κρατικής RAI. Το τέλος αποτελεί 
περίπου 50% των ετήσιων εσόδων του RAI. 
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Οι αναφέροντες αμφισβητούν το τέλος, τη χρηματοδότηση του RAI, καθώς και την αποστολή 
του ως δημόσιας υπηρεσίας και την επακόλουθη τήρηση της αποστολής αυτής. Κατά τα 
λεγόμενά τους, το τέλος αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση, και ως εκ τούτου αντίκειται 
στους όρους συμβατότητας που αναφέρονται στο άρθρο 106, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ 
(πρώην άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ). 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 αναγνωρίζει τον ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 
και την ελευθερία των κρατών μελών να οργανώνουν την υπηρεσία δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης και το σύστημα χρηματοδότησής της. Συνεπώς, εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών να καθορίζουν τη μορφή, π.χ. μέσω ενός τέλους, και τους όρους της 
δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον αυτή δεν επηρεάζει τους όρους του εμπορίου και του 
ανταγωνισμού στην ΕΕ σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον. Κατ' αρχήν, το δίκαιο της 
ΕΕ απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά η ΣΛΕΕ προβλέπει εξαιρέσεις στη γενική 
απαγόρευση. Στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, για παράδειγμα, η κρατική χρηματοδότηση 
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας είναι 
δυνατό να καταστεί συμβατή με την εσωτερική αγορά, εφόσον τηρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις (βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες2).

Εν προκειμένω, καθήκον της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση για τις 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει εάν οι χορηγούμενες κρατικές 
ενισχύσεις προς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση περιορίζονται στην αναγκαία χρηματοδότηση 
των σαφώς καθορισμένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που της έχουν ανατεθεί και εάν 
η ενίσχυση αυτή δεν προκαλεί άσκοπες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Εφόσον πληρούνται 
οι ως άνω προϋποθέσεις, η κρατική χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι 
δυνατό να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά. 

Η Επιτροπή εξέτασε συγκεκριμένα την τήρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για το τέλος του καναλιού RAI και τον στόχο δημόσιας υπηρεσίας του RAI με την 
απόφασή της της 20ής Απριλίου 20053. Σε αυτή την απόφαση, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η 
χρηματοδότηση του RAI μέσω του τέλους αποτελεί ισχύουσα κρατική ενίσχυση συμβατή με 
την εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημείωσε ότι το RAI κατείχε επίσημα 
καθορισμένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας και ότι ο ορισμός του στόχου δημόσιας 
υπηρεσίας ήταν επαρκώς σαφής και ακριβής, χωρίς οποιαδήποτε παρέκκλιση. Ενόψει των 
πρόσθετων μέτρων που αποφάσισε η Ιταλία το 2004, η κρατική χρηματοδότηση του RAI 
κρίθηκε συμβατή με την εσωτερική αγορά.

Η αναφορά κάνει επίσης λόγο για πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί στο RAI σε αρκετές 
περιπτώσεις και για τη συλλογική αγωγή εναντίον του για τη μη τήρηση της αποστολής 
δημόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο τα ανωτέρω υποδεικνύουν ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί 

                                               
1 Πρωτόκολλο της συνθήκης ΕΚ για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη που 

περιλαμβάνεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (πρωτόκολλο του Άμστερνταμ). 
2   Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση, ΕΕ C 351 της 27.10.2009, σ. 20.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF.

3 Απόφαση της 20ής Απριλίου 2005 για την υπόθεση κρατικής ενίσχυσης E9/2005 (πρώην C 62/1999) - Ιταλία 

– RAI licence fee, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .



CM\1012515EL.doc 3/7 PE519.770v03-00

EL

ελέγχου σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της τήρησης της αποστολής δημόσιας 
υπηρεσίας του RAI είναι αποτελεσματικοί. 

Τέλος, η αναφορά καταγγέλλει τη μεταφορά των δορυφορικών καναλιών RAISAT του RAI 
στο SAT TV, με τον ισχυρισμό ότι το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα το RAI να είναι 
προσβάσιμο σε λιγότερους χρήστες και να αναγκάζει τους χρήστες να αγοράσουν 
αποκωδικοποιητή. Ωστόσο, η παραπάνω μεταφορά κατά τα φαινόμενα δεν συνιστά η ίδια μη 
τήρηση της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας από το RAI, σύμφωνα με την περιγραφή στις 
αποφάσεις της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 20031 και της 20ής Απριλίου 2005. Σε κάθε 
περίπτωση, όπως επισημαίνεται παραπάνω, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου για τη διασφάλιση 
της τήρησης της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας από το RAI. Εν προκειμένω, πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι η δημόσια ενίσχυση για τη δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεόρασης δεν
επηρεάζεται από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση. 

Υπό αυτές τις συνθήκες και βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δεν 
θεωρεί ότι η κρατική χρηματοδότηση του RAI αποτελεί παράνομη ή μη συμβατή κρατική 
ενίσχυση. Συνεπώς, δεν κρίνει κατάλληλη στην παρούσα φάση την (επαν)έναρξη της 
εξέτασης για την κρατική ενίσχυση του RAI. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει εξετάσει στο παρελθόν τη χρηματοδότηση και την αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης RAI, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικής 
χρηματοδότησης, και αποφάνθηκε ότι ήταν συμβατή με την εσωτερική αγορά. Βάσει των 
πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δεν κρίνει κατάλληλη στην παρούσα φάση την 
(επαν)έναρξη της εξέτασης για την κατάσταση της χρηματοδότησης του RAI. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ANAΘ), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών στις 17 Οκτωβρίου 2013 και 
επιπρόσθετα με την αρχική ανακοίνωση επί της εν λόγω αναφοράς, η Επιτροπή θα 
επιθυμούσε να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για τα θέματα τα οποία θίγει. 

(i) η φύση του "canone di abbonamento"

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα τέλη αδείας, όπως αυτά τα οποία αμφισβητούν οι 
αναφέροντες, αποτελούν εισφορά στην ύπαρξη και διατήρηση των δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν αντιστάθμισμα (a quid pro quo) 
για τη λήψη υπηρεσιών, ούτε είναι αντικείμενο σύμβασης μεταξύ των χρηστών και των 
παρόχων.

Η υποχρέωση καταβολής τελών αδείας έχει συνδεθεί με την κατοχή συσκευής που επιτρέπει 
τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Όμως, οι σημερινές συσκευές που επιτρέπουν 
λήψη δεν περιορίζονται στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Άλλα συστήματα έχουν εισαχθεί 
πρόσφατα στην ΕΕ, όπου η εισφορά δεν συνδέεται πλέον με την κατοχή συσκευής 
τηλεοράσεως. Παραδείγματος χάρη, η Φινλανδία αντικατέστησε τα τέλη αδείας με 
προϋποθέσεις για τέλος δημόσιας εκπομπής  που επιβάλλεται στο ατομικό εισόδημα. Επίσης, 
τα τέλη αδείας στη Γερμανία αντιπροσωπεύουν πλέον μια εισφορά που καταβάλλεται απ' όλα 

                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ιταλία υπέρ της RAI 

SpA, που δημοσιεύτηκε στην EΕ L 119 της 23.4.2004, σ. 1.
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τα νοικοκυριά ασχέτως εξοπλισμού ή χρήσης συσκευής τηλεόρασης/ραδιοφώνου.

Σε ό, τι αφορά το "canone di abbonamento" η Επιτροπή σημειώνει στην απόφαση της 20ης 
Απριλίου 20051 ("απόφαση") ότι αποτελεί τον πλέον σημαντικό μηχανισμό χρηματοδότησης 
της RAI, του ιταλικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Επιπλέον, η ιταλική νομοθεσία 
σαφώς συνδέει το τέλος άδειας με την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
ραδιοτηλεόρασης που επιβάλλεται στην RAI. Η απόφαση αναγνωρίζει επίσης ότι σύμφωνα 
με πάγια ιταλική νομολογία, ο "canone di abbonamento" θεωρείτο πάντοτε ως φορολογική 
υποχρέωση2.

(ii) Η συμμόρφωση της RAI με τις υποχρεώσεις της παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Οι αναφέροντες θεωρούν επίσης ότι η RAI δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε πολλές περιπτώσεις. 

Κατ' αρχάς οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι περίπου δύο εκατομμύρια Ιταλοί δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν την RAI, διότι ζουν σε ορισμένες περιφέρειες ή δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα για αποκωδικοποιητή, ή έχουν αναπηρίες· αυτό παραβιάζει την υποχρέωση 
δημόσιας υπηρεσίας. Η Επιτροπή σημειώνει ότι όσον αφορά την υποχρέωση ελέγχου της 
συμμόρφωσης με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, εναπόκειται κατ' αρχάς στον οργανισμό 
AGCOM να ελέγξει τον γεγονός αυτό. Όμως, σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της 
συνεδριάσεως της Επιτροπής Αναφορών, οι εκπρόσωποι της RAI ανακοίνωσαν ότι "la RAI si 
è già attivata in relazione ad alcune delle tematiche affrontate, come illustrato, per esempio, in 
merito alle lamentate problematiche di ricezione del segnale in limitate zone del territorio 
italiano. L’accordo procedimentale che la RAI ha recentemente sottoscritto con il Ministero 
dello Sviluppo Economico e con l’AGCOM, proprio al fine di garantire la più ampia 
accessibilità da parte di tutti gli utenti alla programmazione di servizio pubblico, dovrebbe 
condurre in tempi relativamente brevi a superare le problematiche di ricezione generate da 
interferenze di emittenti locali o dalla inadeguatezza di alcune frequenze".

Δεύτερον, οι αναφέροντες εμφανίζονται να θεωρούν ότι η φερόμενη κύρωση σφραγίσματος 
των συσκευών τηλεοράσεως που επιβάλλεται σε αυτούς οι οποίοι δεν καταβάλλουν το 
"canone di abbonamento" τους στερεί από τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να έχουν πρόσβαση 
στην πληροφόρηση. Εν προκειμένω, η Επιτροπή σημειώνει ότι όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, το 
"canone di abbonamento" αποτελεί φορολογική υποχρέωση. Δεν υφίσταται εναρμόνιση σε 
επίπεδο ΕΕ αυτού του είδους της φορολογικής υποχρέωσης. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα 
να επιλέξουν τις φορολογικές μορφές που αυτά θεωρούν ως τις καταλληλότερες προς 
επιβολή. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν συστήματα για να επιβάλουν 
παρόμοιες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις επιλογές τους.  

Πιθανές κυρώσεις για τη μη καταβολή του "canone di abbonamento" περιγράφονται στην 
ιστοσελίδα της Rai: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-
98f3-098dc86215fd.html. Όμως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πρακτική 
σφράγισης των συσκευών τηλεοράσεως – όπως περιγράφεται στο σημείο 13 της αναφοράς –
δεν εμφανίζεται μεταξύ των κυρώσεων για τη μη καταβολή του "canone di abbonamento". Σε 

                                               
1 Απόφαση της 20ής Απριλίου 2005 για την υπόθεση E9/2005 (πρώην C 62/1999) - Ιταλία – τέλος RAI, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf, αιτ. σκ. 9.
2 Η αιτιολογική σκέψη 34 της απόφασης έχει ως εξής: "Il canone di abbonamento è stato e continua ad essere un 

onere fiscale destinato a finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione. Tutti i detentori di apparecchiature 
atte alla ricezione del segnale di radiodiffusione sono tenuti a pagarlo. Tale principio è stato stabilito già prima 
del 1938 mediante il RD n. 2295 del 3.8.1928. Il mancato pagamento del canone è considerato un 
inadempimento fiscale"
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κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη 
μόνο στον βαθμό που "αυτά εφαρμόζουν ενωσιακή νομοθεσία"1. Για το λόγο αυτό, θα 
εναπόκειτο στα εθνικά δικαστήρια να καθορίσουν κατά πόσο πιθανές κυρώσεις για τη μη 
καταβολή του "canone di abbonamento" είναι αναλογικές και συμβατές με τις εθνικές 
συνταγματικές διατάξεις και αρχές.   

Τρίτον, οι αναφέροντες εμφανίζονται ότι θεωρούν ότι η απουσία υπότιτλων στα 
προγράμματα της RAI αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων της RAI για παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 7 της Οδηγίας για τις 
Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας2  προβλέπει ότι "τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στη 
δικαιοδοσία τους να μεριμνήσουν ώστε οι υπηρεσίες τους να καταστούν σταδιακά 
προσβάσιμες στους ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία.  Ως εκ τούτου, η νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλλει άμεσα υποχρέωση στους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς να παρέχουν υπότιτλους σε όλα τα προγράμματά τους.   

Σε κάθε περίπτωση, εάν οι υπότιτλοι αποτελούσαν τμήμα της υποχρέωσης δημόσιας 
υπηρεσίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο AGCOM θα ήταν αρμόδια αρχή για τον 
έλεγχο της σωστής συμμόρφωσης της RAI με τις υποχρεώσεις της. Αυτό αφορά επίσης κάθε 
υποχρέωση αναμετάδοσης προγραμμάτων σε μειονοτικές γλώσσες.

(iii) η πιθανή επίπτωση πρόσφατης εθνικής δικαστικής απόφασης από το Consiglio di Stato 
σχετικά με τη RAI

Αποτελεί πάγια νομολογία στην οποία συμφώνησαν τα κράτη μέλη με το Πρωτόκολλο του 
Άμστερνταμ3, ότι "[οι διατάξεις της Συνθήκης [ΕΚ] ισχύουν υπό την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών να μεριμνούν για τη χρηματοδότηση της δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, εφόσον η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται σε 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας, 
έτσι όπως την έχει θεσμοθετήσει, οριοθετήσει και οργανώσει κάθε κράτος μέλος, και εφόσον 
η χρηματοδότηση αυτή δεν επηρεάζει τις συνθήκες του εμπορίου και τον ανταγωνισμό εντός 
της Κοινότητας σε βαθμό αντιβαίνοντα στο κοινό συμφέρον, ενώ λαμβάνεται υπόψη η 
πραγματοποίηση του στόχου που εξυπηρετεί αυτή η δημόσια υπηρεσία4."

Πράγματι, το καθήκον της Επιτροπής περιορίζεται στο να εξετάσει εάν οι χορηγούμενες 
κρατικές ενισχύσεις προς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση περιορίζονται στην αναγκαία 
χρηματοδότηση των σαφώς καθορισμένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που της έχουν 
ανατεθεί και εάν η ενίσχυση αυτή δεν προκαλεί άσκοπες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού5. 

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση της Επιτροπής στην αναφορά της 20ης Σεπτεμβρίου 
2013, η Επιτροπή εξέτασε τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για το τέλος αδείας της RAI και την εντολή δημόσιας υπηρεσίας της RAΙ στην 
απόφασή της της 20ης Απριλίου 2005. Στην απόφαση αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο 

                                               
1

Βλ. σχετικά επίσης την Υπόθεση C-260/89 ERT, [1991], σ. I-2925, παράγραφοι 41 έως 45.
2

Βλ. ειδικότερα άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων) ΕΕ L 95/1.

3
Τώρα Πρωτόκολλο 19 στην ΣΛΕΕ. 

4
Βλ. T-568/08, M6 και TF1κατά. Επιτροπής, απόφαση της 1/07/2010, παράγραφος 125. 

5
Βλ. επίσης T-520/09, TF1 και  Άλλοι κατά Επιτροπής, απόφαση της 10/07/2012, παράγραφος 117. 
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συμπέρασμα ότι υπό το φως ορισμένων τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν από την Ιταλία το 
2004, η υφιστάμενη χρηματοδότηση της RAI μέσω του "canone di abbonamento" αποτελεί 
κρατική ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά. 

Μεταξύ αυτών των τροποποιήσεων, η αιτιολογική σκέψη 58 της απόφασης υπενθυμίζει ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου αριθ.  112/2004, η RAI δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
χρήματα που συλλέγονται μέσω του "canone" για να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες οι 
οποίες υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της για παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Το άρθρο 19 του 
ιδίου νόμου αναφέρει ότι ο AGCOM έχει την ευθύνη να ελέγχει κατά πόσο η υπηρεσία 
δημόσιου συμφέροντος προσφέρεται σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία. 

Οι αναφέροντες εμφανίζονται να θεωρούν ότι σύμφωνα με την απόφαση του Consiglio di 
Stato της 30ης Αυγούστου 2013, η Επιτροπή θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου την έρευνά της 
σχετικά με το "canone di abbonamento" της RAI, διότι η απόφαση εξέφρασε την άποψη ότι 
το άρθρο 22,  παράγραφος 3 του "contratto di servizio RAI" 2010-2012 αποτελεί παράνομη 
κρατική ενίσχυση και το ακύρωσε. 

Η διάταξη που ακυρώθηκε από τον εθνικό δικαστή είχε θεσπίσει τη δέσμευση της RAI να 
προωθήσει την χρήση της TIVUSAT, του δορυφορικού συστήματος το οποίο είχε επιλεχθεί. 
Κατά την άποψη του Δικαστηρίου η προώθηση του TIVUSAT χρηματοδοτείται από το 
"canone" και ως εκ τούτου συνεπάγεται την χρήση δημόσιου χρήματος για σκοπούς οι οποίοι 
υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της RAI για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τους εθνικούς δικαστές, η προώθηση της TIVUSAT θα μπορούσε να δώσει 
οικονομικό πλεονέκτημα, όχι μόνο στο Tivù, την εταιρεία που διαχειρίζεται το δορυφορικό 
σύστημα το οποίο είχε επιλεγεί, αλλά και στους χρήστες τηλεοράσεως που δημιούργησαν την 
Tivù από κοινού με την RAI (δηλ. RTI και Telecom Italia), καθώς και στους χρήστες τα 
προγράμματα των οποίων τα προγράμματα μεταδίδονται από το εν λόγω δορυφορικό 
σύστημα. 

Κατ' αρχήν, η Επιτροπή χαιρετίζει την εφαρμογή από τους εθνικούς δικαστές των κανόνων 
περί κρατικής ενίσχυσης. Όπως αναγνωρίζεται στο υπόμνημα της Επιτροπής για την επιβολή 
της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια, παρά το γεγονός ότι "οι 
προσφυγές ιδιωτών για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων έχουν διαδραματίσει σχετικά περιορισμένο ρόλο μέχρι σήμερα, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι μπορούν να είναι εξαιρετικά επωφελείς για την πολιτική των κρατικών 
ενισχύσεων1."  

Όμως, η Επιτροπή εξακολουθεί να διατηρεί την αποκλειστική της αρμοδιότητα, που 
υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων της ΕΕ, να εξετάζει τη συμβατότητα των μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά. Το απλό γεγονός ότι ένας εθνικός δικαστής 
θεώρησε ότι κάποιο μέτρο αποτελούσε παράνομη ενίσχυση, και ως εκ τούτου απαγόρευσε το 
εν λόγω μέτρο, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την Επιτροπή να ξεκινήσει τη 
διαδικασία διεξαγωγής έρευνας. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, όταν ένα εθνικό δικαστήριο 
θεωρεί ότι ένα μέτρο αποτελεί παράνομη ενίσχυση, έχει την υποχρέωση να ακυρώσει το εν 
λόγω μέτρο και να διατάξει την επιστροφή με τόκους της παράνομης κρατικής ενίσχυσης, η 
οποία έχει ήδη καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, η επίπτωση του μέτρου εξαφανίζεται 
χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους της Επιτροπής να παρέμβει.    

Παρόλα ταύτα, υπό το φως της αμοιβαίας καλόπιστης συνεργασίας που χαρακτηρίζει τη 
σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών δικαστηρίων, η οριστική απόφαση όπως σ' 

                                               
1

Σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά 
δικαστήρια, ΕΕ C 85 της 9ης Απριλίου 2009, σελ. 1-22, παράγραφος 5.
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αυτή στην οποία κατέληξε το Consiglio di Stato στις 30 Αυγούστου 2013, μπορεί να ληφθεί 
υπόψη από την Επιτροπή στη συνεχιζόμενη εποπτεία της των συστημάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη, όπως προβλέπεται από το άρθρου 108, παρ. (1) της ΣΛΕΕ.

Συμπεράσματα   

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν θεωρεί πρόσφορο να ανοίξει εκ νέου τη 
διαδικασία έρευνας για κρατική ενίσχυση σε ό, τι αφορά την χρηματοδότηση της RAI, σε 
αυτό το στάδιο. Όμως, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τις ιταλικές αρχές να 
αναφέρουν με ποιον τρόπο έχει υπάρξει συμμόρφωση με την απόφασή της του 2005. 


