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Petíciós Bizottság

31.1.2014

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Mara Bizzotto, Gino Agerde és Rosario Boschieri által, a Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva nevében benyújtott, 11432 aláírást tartalmazó 
1633/2012. számú petíció arról, hogy az olasz RAI TV licencdíja nincs 
összhangban az uniós joggal

1. A petíció összefoglalása

A petíció kéri a kötelezően fizetendő olasz RAI TV licencdíjának az eltörlését. A petíció 
benyújtói szerint a díj jogellenes állami támogatásnak minősül, és sérti a szabad versenyt az 
Unióban, valamint különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. és 87. cikkét.

Az úgynevezett RAI-licencdíj, amely a vállalat éves bevételének 50%-át teszi ki, a RAI 
közszolgálati televíziónak fizetendő kötelező adó az audiovizuális szolgáltatásokért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 24.05.13 Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petíció az olaszországi RAI TV licencdíjának eltörlését kéri, amelyből kizárólag a RAI 
közszolgálati műsorszolgáltató profitál, és amely kötelező adó azok számára, akik a sugárzott 
adás (ideértve az Olaszországban csak ideiglenesen sugárzottakat is) vételére képes 



PE519.770v03-00 2/7 CM\1021515HU.doc

HU

készülékkel rendelkeznek. Ez a díj a RAI éves bevételének hozzávetőleg 50%-át teszi ki. 

A petíció benyújtói vitatják a díj létjogosultságát, tiltakoznak a RAI finanszírozása ellen, 
illetve kifogásolják a RAI közszolgálati küldetését és ennek megvalósítását is. A petíció 
benyújtói szerint a díj jogellenes állami támogatásnak minősül, amely nincs összhangban az 
EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdésében (korábban az EK-Szerződés 86. cikkének (2) 
bekezdése) foglalt összeegyeztethetőségi feltételekkel. 

A Bizottság észrevételei

Az uniós jog1 elismeri a közszolgálati műsorszolgáltatók szerepét és a tagállamok jogát, hogy 
megszervezzék a közszolgálati műsorszolgáltatást és annak finanszírozási rendszerét. Ezért a 
tagállamok hatáskörébe tartozik a közfinanszírozás formájának – például díj kiszabása – és 
feltételeinek meghatározása, amennyiben ez a finanszírozás nem befolyásolja olyan 
mértékben az Unión belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket, hogy az ellentétes legyen a 
közérdekkel. Elvileg az uniós jog tiltja az állami támogatást, azonban az EUMSZ kivételeket 
is megállapít ezen általános tilalom alól. A műsorszolgáltatás területén például egy 
közszolgálati műsorszolgáltatónak a közszolgálati feladatai ellátásának érdekében történő 
állami finanszírozása összeegyeztetetőnek tekinthető a belső piaccal, amennyiben bizonyos 
feltételek teljesülnek (lásd a Bizottság műsorszolgáltatásról szóló közleményét2).

E tekintetben a Bizottság feladata az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályozásnak való 
megfelelés nyomon követése. A Bizottságnak – ahogy azt a műsorszolgáltatásról szóló 
közlemény tisztázza – kiváltképp azt kell vizsgálnia, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltatóknak nyújtott állami segély arra korlátozódik-e, ami ahhoz szükséges, hogy a 
rájuk bízott, egyértelműen meghatározott közszolgálati kötelezettségeket finanszírozzák, 
illetve azt, hogy az ilyen támogatás nem vezet a verseny szükségtelen torzulásához. 
Amennyiben ezek e feltételek teljesülnek, a közszolgálati műsorszolgáltatás állami 
finanszírozása a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető. 

The Commission specifically assessed compliance with EU State aid rules of the RAI license 
fee and RAI's public service mandate in its decision of 20 April 20053. Ebben a határozatban 
megállapítják, hogy a RAI licencdíj révén történő finanszírozása olyan állami támogatás, 
amely összhangban áll a belső piaccal. A Bizottság különösen megjegyezte, hogy a RAI-t 
hivatalosan bízták meg közszolgálati küldetéssel, és hogy a RAI közszolgálati feladatának 
meghatározása kellően egyértelmű és pontos volt, és nem foglalt magában visszaélést. Az 
Olaszország által 2004-ben elfogadott kiegészítő intézkedések fényében úgy találták, hogy a 
RAI-nak nyújtott állami támogatás összeegyeztethető a belső piaccal.

A petíció arra is kitér, hogy a RAI-t számos alkalommal bírsággal sújtották, illetve hogy 

                                               
1 Az EK-Szerződés Amszterdami Szerződéshez csatolt jegyzőkönyve a tagállamokban történő közcélú 

műsorszolgáltatás rendszeréről („amszterdami jegyzőkönyv”). 
2   A Bizottság közleménye az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő 

alkalmazásáról (HL C 351., 2009.10.27., 20. o.):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF.

3 2005. április 20-i határozat az E9/2005. (ex C 62/1999) számú – Olaszország – RAI 
licencdíj állami támogatásra vonatkozó ügyben: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf
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közszolgálati feladatának elmulasztása miatt csoportos keresetet nyújtottak be ellene. Ez 
leginkább azt mutatja, hogy hatékonyak a nemzeti szinten annak biztosítására működtetett 
ellenőrzési mechanizmusok, hogy a RAI teljesítse közszolgálati feladatát. 

Végezetül a petíció benyújtói kifogásolják, hogy RAI televízió RAISAT műholdas adásait 
SAT TV-re helyezte át, ami azzal jár, hogy a RAI kevesebb nézőhöz jut el, illetve a nézőket 
dekóder vásárlására kényszeríti. Mindazonáltal ez az áthelyezés nem vonja magával azt, hogy 
a RAI elmulasztja közszolgálati küldetésének teljesítését, ahogyan azt a Bizottság 2003. 
október 15-i1 és 2005. április 20-i határozata is megállapítja. Ahogyan azt már fent is 
említettük, minden esetben nemzeti ellenőrző mechanizmusok működnek annak biztosítására, 
hogy a RAI teljesítse közszolgálati feladatát. E tekintetben azt is meg kell jegyezni, hogy a 
közszolgálati műsorszolgáltatók állami támogatása szempontjából lényegtelen, hogy milyen 
platformon folyik a műsorszolgáltatás. 

E körülmények között és a rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy 
a RAI állami finanszírozása nem tekintendő jogszerűtlen és összeegyeztethetetlen állami 
támogatásnak. Ezért jelen szakaszban nem ítéli szükségszerűnek a RAI állami támogatásával 
kapcsolatos vizsgálat (újra)indítását. 

Következtetés

A Bizottság korábban megvizsgálta az olasz közszolgálati műsorszolgáltató, a RAI 
finanszírozását és közszolgálati feladatát az állami támogatásra vonatkozó szabályozás 
alapján, és arra jutott, hogy az összeegyeztethető a belső piaccal. A rendelkezésre álló
információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy ebben a szakaszban nem időszerű a RAI, az 
olasz közszolgálati műsorszolgáltató állami finanszírozására irányuló vizsgálat (újra)indítása. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2014. január 31.

A Petíciós Bizottság 2013. október 17-i ülését követően és a szóban forgó petícióról szóló 
kezdeti közleményen túl az Európai Bizottság további tájékoztatást kíván nyújtani az elé tárt 
kérdésekről. 

i. a „canone di abbonamento” jellege
A Bizottság emlékeztet arra, hogy a licencdíjak – többek között a petíció benyújtója által 
kifogásolt licencdíj is – a közszolgálati műsorszolgáltatás biztosításához és fenntartásához 
való hozzájárulásnak minősülnek. Következésképp az ilyen díj nem a szolgáltatás 
igénybevételének ellenértéke, és nem a felhasználó és a szolgáltató közötti szerződés tárgya.

A licencdíjak fizetésére vonatkozó kötelezettség a sugározott műsorok vételét lehetővé tevő 
készülék birtoklásához kapcsolódik. Mindazonáltal a vételre alkalmas eszközök köre 
manapság nem korlátozódik a rádió- és tévékészülékekre. Az EU-n belül a közelmúltban 
egyéb olyan rendszereket is kidolgoztak, amelyek esetében a hozzájárulás már nem 
kapcsolódik a tévékészülék birtoklásához. Finnországban például a televíziós licencdíj helyét 
átvette egy, az egyéni bevételt terhelő feltétel nélküli közszolgálati műsorszolgáltatási díj. 
Ugyanakkor a licencdíj Németországban jelenleg olyan hozzájárulás, amelyet valamennyi 

                                               
1 A Bizottság határozata (2003. október 15.) az Olaszország által a RAI SpA javára végrehajtott intézkedésekről 

(HL L 119., 23.04.04, 1. o.).
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háztartásnak be kell fizetni, függetlenül attól, hogy ott található-e tévé- és/vagy rádiókészülék, 
illetve ott igénybe veszik-e a televíziós és rádiós műsorszolgáltatást.

A „canone di abbonamento” tekintetében a Bizottság 2005. április 20-i határozatában1

(továbbiakban: határozat) megjegyezte, hogy az a RAI, az olasz közszolgálati 
műsorszolgáltató legfontosabb finanszírozási eszköze. Ezen túlmenően, az olasz jogszabályok 
a licencdíjat egyértelműen a RAI közszolgálati műsorszolgáltatási kötelezettségéhez kötik. A 
határozat azt is elismeri, hogy Olaszország állandó ítélkezési gyakorlata értelmében a „canone 
di abbonamento” a kezdetek óta adófizetési kötelezettségnek tekintendő2. 

ii. A RAI közszolgálati feladatainak teljesítése

A petíció benyújtói azt is fontolóra vették, hogy a RAI számos esetben nem teljesítette 
közszolgálati kötelezettségeit. 

Először is azt állítják, hogy közel kétmillió olasz nem tudja nézni a RAI adását, mivel 
meghatározott térségben laknak, illetve nem engedhetik meg maguknak egy dekóder 
beszerzését, vagy fogyatékossággal rendelkeznek, ez a közszolgálati feladatok nem
teljesítésének minősülne. A Bizottság megjegyzi, hogy a közszolgálati feladatoknak való 
megfelelés figyelemmel kísérését elsődlegesen az AGCOM felügyeli. Mindazonáltal azt is 
megjegyezte, hogy a Petíciós Bizottság ülésén a RAI képviselői bejelentették, hogy „a RAI 
számos felvetett kérdés – például az Olaszország egyes részein tapasztalható vételi problémák 
– kapcsán intézkedéseket hozott. A RAI által a Gazdasági Fejlesztési Minisztériummal és az 
AGCOM-mal a közszolgálati műsorszolgáltatások igénybevevői számára jobb vétel 
biztosítása céljából kötött, eljárásra irányuló megállapodásnak viszonylag rövid időn belül 
rendeznie kellene a helyi műsorszolgáltatók által keltett zavaróhatás okozta problémákat, 
illetve más módokon javítania kell a több frekvencián is tapasztalható gyenge vételi 
lehetőséget”.

Másodszor, a petíció benyújtói azon a véleményen vannak, hogy a „canone di abbonamento”-
t nem fizetők tévékészülékének állítólagos zárolása megfosztja az érintetteket azon joguktól, 
hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikkének megfelelően hozzáférjenek az 
információkhoz. E tekintetben a Bizottság megjegyzi, hogy a fent említetteknek megfelelően 
a „canone di abbonamento” adófizetési kötelezettség. Az ilyen jellegű adófizetési 
kötelezettséget nem harmonizálták uniós szinten. A tagállamok szabadon választhatják meg, 
hogy milyen általuk megfelelőnek ítélt adófizetési kötelezettséget írnak elő. 
Következésképpen a tagállamok az ilyen kötelezettségek végrehajtatására olyan rendszert 
hozhatnak létre, amely számukra a legmegfelelőbb.  

A „canone di abbonamento” befizetésének elmulasztása esetén várható szankciókat a RAI 
weboldalán részletezik: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-
449f-98f3-098dc86215fd.html. Mindazonáltal a rendelkezésre álló információk alapján 
látható, hogy a tévékészülékeknek a petíció 13. pontjában leírt zárolása nem szerepel a 
„canone di abbonamento” befizetésének elmulasztása esetén várható szankciók között. 

                                               
1 2005. április 20-i határozat az E9/2005. (ex C 62/1999) számú – Olaszország – RAI licencdíj állami 

támogatásra vonatkozó ügyben: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf, (9) preambulumbekezdés.

2 A határozat (34) preambulumbekezdése így szól: „A licencdíj olyan adó volt és továbbra is marad, amely a 
közszolgálati műsorszolgáltatás finanszírozását célozza. A sugárzott adás vételére alkalmas készülékek 
tulajdonosainak számára kötelező e díj befizetése. Ezt az alapelvet már 1928-ban megfogalmazza az 1928. 
augusztus 3-i 2295. számú királyi rendelet. A licencdíj befizetésének elmulasztása adóügyi 
kötelezettségszegésnek minősül.”
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Mindenesetre a Bizottság megjegyzi, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke 
csak akkor alkalmazandó a tagállamokra, amennyiben azok „az Unió jogát hajtják végre”1. 
Ezért a nemzeti bíróságok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a „canone di 
abbonamento” fizetésének elmulasztása esetén várható szankciók arányosak-e és összhangban 
állnak-e a nemzeti alkotmányjoggal és alkotmányos alapelvekkel.   

Harmadszor, a petíció benyújtói láthatólag azon a véleményen vannak, hogy a RAI-műsorok 
feliratozásának hiánya azt jelenti, hogy a RAI elmulasztja közszolgálati kötelezettségei 
teljesítését. E tekintetben a Bizottság megjegyzi, hogy audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelv2 7. cikke kimondja, hogy a „tagállamoknak ösztönözniük kell a joghatóságuk 
alá tartozó médiaszolgáltatókat annak biztosítására, hogy szolgáltatásaikat fokozatosan tegyék 
hozzáférhetővé a látási vagy hallási fogyatékkal élők számára”.  Tehát az uniós jog nem írja 
közvetlenül elő a műsorszolgáltatók számára azt a kötelezettséget, hogy valamennyi 
műsorukat feliratozzák.   

Mindazonáltal, ha a feliratozás a nemzeti jogszabályok értelmében a közszolgáltatás részét 
képezné, az AGCOM feladata lenne, hogy ellenőrizze, a RAI megfelelően teljesíti-e 
kötelezettségeit. Ugyanez vonatkozna a műsorok kisebbségi nyelven történő közvetítésének 
kötelezettségére is.

iii. A Consiglio di Stato által a RAI ügyében hozott legutóbbi nemzeti szintű ítélet lehetséges 
hatása

Állandó ítélkezési gyakorlat az, hogy a tagállamok az amszterdami jegyzőkönyvben3

megállapodtak abban, hogy „[a]z [EK–Szerződés rendelkezései nem érintik a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy közszolgálati műsorszolgáltatást finanszírozzanak, amennyiben az ilyen 
finanszírozást a műsorszolgáltató szervezeteknek az egyes tagállamok által rájuk ruházott, 
meghatározott és megszervezett közszolgálati feladat ellátásához nyújtják, és amennyiben az 
ilyen finanszírozás a Közösségen belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja 
a közös érdekkel ellentétes mértékben, ugyanakkor e tekintetben a közszolgálati feladat 
megvalósulását is figyelembe kell venni”4.

A Bizottság feladata valóban annak vizsgálatára korlátozódik, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltatóknak nyújtott állami segély arra korlátozódik-e, ami ahhoz szükséges, hogy a 
rájuk bízott, egyértelműen meghatározott közszolgálati kötelezettségeket finanszírozzák, 
illetve azt, hogy az ilyen támogatás nem vezet a verseny szükségtelen torzulásához5. 

A Bizottság – ahogy azt a 2013. szeptember 20-i petícióra adott válaszában tisztázza – 2005. 
évi határozatában kifejezetten azt vizsgálta, hogy a RAI licencdíja és közszolgálati 
megbízatása összeegyeztethető-e az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályozással. 
Ebben a határozatban a Bizottság megállapítja, hogy az Olaszország által 2004-ben elfogadott 

                                               
1 E tekintetben lásd még a C-260/89. sz. ERT kontra DEP ügy (EBHT 1991., I-2925. o.) 41–45. bekezdését.
2 Lásd kiváltképp a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására 

vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló 2010. március 10-i 2010/13/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

3 Jelenleg az EUMSZ 19. jegyzőkönyve. 
4 Lásd a T-568/08. sz., M6 és TF1 kontra Bizottság ügyben 2010. július 1-jén hozott ítélet 125. pontját. 
5 Lásd még a T-520/09. sz., TF1 és társai kontra Bizottság ügyben 2010. július 10-én hozott 
ítélet 117. pontját. 
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bizonyos módosítások fényében a RAI „canone di abbonamento” révén történő jelenlegi 
finanszírozása olyan állami támogatásnak minősül, amely összhangban áll a belső piaccal. 

E módosítások között – a határozat (58) preambulumbekezdése emlékeztet rá – található az, 
hogy a 112/2004. számú törvény (legge) 18. cikke szerint a RAI nem használhatja fel a 
„canone” formájában beszedett pénzt olyan pénzügyi tevékenységre, amely a közszolgálati 
kötelezettségei körén kívül esik. Ugyanezen törvény 19. cikke kimondja, hogy az AGCOM-ot 
bízzák meg annak figyelemmel kísérésével, hogy a közérdekű szolgáltatásokat a 
jogszabályoknak megfelelően nyújtják-e. 

A petíció benyújtói úgy vélik, hogy a Consiglio di Stato 2013. augusztus 30-i ítéletét 
követően a Bizottságnak újra kellene indítania a RAI által beszedett „canone di abbonamento” 
vizsgálatát, mivel az ítélet arra az álláspontra jutott, hogy a 2010–2012. évi „contratto di 
servizio RAI” 22. cikkének (3) bekezdése jogszerűtlen állami támogatásnak minősül, ezért 
semmissé nyilvánította. 

A nemzeti bíró által semmissé nyilvánított rendelkezés magában foglalta a RAI 
kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy ösztönzi a kiválasztott műholdas rendszer, a 
TIVUSAT használatát. A bíróság álláspontja szerint a TIVUSAT terjesztését a „canone” 
felhasználásával finanszírozták, ezért ez a közpénzek olyan felhasználását valósítja meg, ami 
kívül esik a RAI közszolgáltatási feladatkörén. A nemzeti bírák szerint a TIVUSAT 
terjesztése különösen gazdasági előnyökkel járhat nemcsak a Tivù, a kiválasztott műholdas 
rendszert kezelő vállalat számára, hanem a RAI-jal együtt a Tivù-t létrehozó televízióműsor-
szolgáltatók (azaz az RTI és a Telecom Italia), illetve a szóban forgó rendszer segítségével 
közvetített műsorok szolgáltatói számára is. 

A szakpolitika elvei jegyében a Bizottság üdvözli az állami támogatásra vonatkozó szabályok 
nemzeti bírák általi alkalmazását. Ahogy az állami támogatásra vonatkozó jogszabályok 
nemzeti bíróságok általi végrehajtásáról szóló bizottsági közlemény elismeri, annak ellenére, 
hogy „a nemzeti bíróságok előtti, magánfelek általi tényleges jogérvényesítés az állami 
támogatásban ezidáig viszonylag korlátozott szerepet játszott, a Bizottság úgy véli, hogy a 
magánfelek által indított keresetek jelentős előnyökkel járhatnak az állami támogatásra 
vonatkozó politika tekintetében”1.  

Mindazonáltal a Bizottság – figyelemmel az EU bíróságainak felülvizsgálatára – továbbra is 
fenntartja kizárólagos hatáskörét az állami támogatás belső piaccal való 
összeegyeztethetőségének vizsgálata tekintetében. Annak puszta ténye, hogy egy nemzeti bíró 
úgy ítélte meg, hogy egy bizonyos intézkedés jogszerűtlen állami támogatásnak minősül és 
ezért semmisé nyilvánította az intézkedést, nem kötelezi a Bizottságot arra, hogy vizsgálatot 
indítson. Ki kell emelni, hogy amennyiben egy nemzeti bíró úgy ítéli meg, hogy egy 
intézkedés jogszerűtlen állami támogatásnak minősül, akkor az intézkedést semmissé kell 
nyilvánítania, és el kell rendelnie a már kifizetett, jogszerűtlen állami támogatás kamatokkal 
megnövelt összegének visszatérítését. Ebben az esetben az intézkedés hatásai anélkül szűnnek 
meg, hogy szükség lenne a Bizottság beavatkozására.    

Mindazonáltal a Bizottság és a nemzeti bíróságok közötti kapcsolatot jellemző kölcsönös 
lojális együttműködés fényében a Consiglio di Stato 2013. augusztus 30-i végleges 
ténymegállapítása figyelembe vehető a tagállamokban nyújtott állami támogatásnak az 
EUMSZ 108. cikkének (1) bekezdése szerinti, Bizottság általi folyamatos figyelemmel 

                                               
1 A Bizottság közleménye az állami támogatásra vonatkozó jogszabályok nemzeti bíróságok általi 

végrehajtásáról (HL C 85., 2009.4.9., 1–22. o.), 5. bekezdés.
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kísérése során.

Következtetések   

E körülmények figyelembevételével jelen szakaszban a Bizottság nem ítéli helyénvalónak 
állami támogatással kapcsolatos vizsgálat újraindítását a RAI finanszírozása tekintetében. 
Mindazonáltal a Bizottság jelentéstételre kívánja felkérni az olasz hatóságokat arról, hogyan 
felelnek meg a 2005. évi bizottsági határozat előírásainak. 


