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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

31.1.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1633/2012 dėl Italijos transliuotojo RAI TV taikomo licencijos 
mokesčio prieštaravimo ES teisei, kurią pateikė Italijos piliečiai Mara 
Bizzotto, Gino Agerde ir Rosario Boschieri komiteto Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva vardu, su 11432 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijoje prašoma panaikinti Italijos transliuotojo RAI TV taikomą licencijos mokestį. Anot 
peticijos pateikėjų, šis mokestis yra neteisėta valstybės pagalba ir jį taikant pažeidžiama laisva 
konkurencija Europos Sąjungoje ir ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 ir 
87 straipsniai.

Vadinamasis RAI licencijos mokestis, sudarantis apie 50 proc. įmonės metinių pajamų, yra 
privalomas mokestis, taikomas audiovizualinėms paslaugoms ir naudingas tik nacionaliniam 
visuomeniniam transliuotojui RAI TV.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Peticijoje raginama panaikinti televizijos RAI TV licencijos mokestį Italijoje – tai 
privalomas mokestis, taikomas visiems asmenims, turintiems televizijos signalus galintį 
priimti prietaisą (įskaitant ir laikinai Italijoje esančius), kurio nauda tenka tik valstybinei 
transliuotojai RAI. Iš šio mokesčio surenkama apie 50 proc. RAI metinių pajamų.
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Peticijos pateikėjai prieštarauja šiam mokesčiui, RAI finansavimui, taip pat RAI viešųjų 
paslaugų misijai ir tam, kaip RAI ją vykdo. Anot peticijos pateikėjų, šis mokestis yra neteisėta 
valstybės pagalba ir jį taikant pažeidžiamos atitikties sąlygos, nustatytos Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalyje (anksčiau EB sutarties 86 straipsnio 2 dalis).

Komisijos pastabos

Europos Sąjungos teisėje1 pripažįstamas visuomeninių transliuotojų vaidmuo ir valstybių 
narių laisvė organizuoti visuomeninių transliuotojų paslaugas ir jų finansavimo sistemą. Todėl 
valstybės narės turi įgaliojimus spręsti dėl finansavimo formos, pvz., mokesčio pavidalu, ir 
sąlygų, kol toks finansavimas nedaro tokios įtakos prekybos sąlygoms ir konkurencijai 
Europos Sąjungoje, kad ji prieštarautų bendriesiems interesams. Iš esmės ES teisėje 
draudžiama valstybės pagalba, bet SESV pateiktos ir kelios šio draudimo išimtys. Pvz., 
transliacijų srityje visuomeninio transliuotojo finansavimas valstybės lėšomis, kad jis galėtų 
teikti savo viešąsias paslaugas, gali būti paskelbtas suderinamu su vidaus rinka, jei 
patenkinamos tam tikros sąlygos (žr. Komisijos transliavimo komunikatą2).

Šiuo atžvilgiu Komisijos užduotis yra stebėti kaip laikomasi ES valstybės pagalbos taisyklių. 
Konkrečiai, kaip paaiškinta Transliavimo komunikate, Komisija turi įvertinti, ar valstybės 
suteikta pagalba visuomeniniams transliuotojams neviršija to, kas būtina jiems patikėtiems, 
aiškiai nustatytiems su viešąja paslauga susijusiems įsipareigojimams vykdyti, ir ar tokia 
pagalba bereikalingai neiškreipia konkurencijos. Jei šios sąlygos patenkinamos, valstybės 
finansavimas visuomeniniam transliuotojui gali būti laikomas suderinamu su vidaus rinka.

2005 m. balandžio 20 d. sprendime3 Komisija specialiai įvertino RAI licencijos mokesčio ir 
įgaliojimo RAI teikti viešąsias paslaugas atitiktį ES valstybės pagalbos taisyklėms. Šiame 
sprendime nustatyta, kad RAI finansavimas taikant licencijos mokestį yra su vidaus rinka 
suderinama esama valstybės pagalba. Konkrečiai Komisija pažymėjo, kad RAI buvo oficialiai 
patikėta viešosios paslaugos teikimo misija ir kad RAI viešosios paslaugos teikimo 
įgaliojimas buvo pakankamai aiškus ir tikslus, ir nebuvo juo piktnaudžiaujama. Atsižvelgiant į 
2004 m. papildomas Italijos priimtas priemones, nustatyta, kad valstybės pagalba RAI yra 
suderinama su vidaus rinka.

Peticijoje taip pat teigiama, kad RAI kelis kartus buvo bausta ir kad prieš ją pateiktas grupės 
ieškinys dėl jos įgaliojimo teikti viešąsias paslaugas nesilaikymo. Tačiau tai kaip tik parodo, 
kad nacionaliniu lygmeniu sukurti kontrolės mechanizmai veikia, kad būtų užtikrinta, jog RAI 
laikosi savo viešosios paslaugos teikimo įgaliojimų.

Galiausiai peticijoje abejojama dėl RAI palydovinių kanalų RAISAT perkėlimo į palydovinę 
televiziją, teigiant, kad dėl to RAI pasiekia mažiau žiūrovų ir žiūrovai yra verčiami pirkti 
dekodavimo įtaisą. Tačiau atrodo, kad šis perkėlimas nereiškia, jog RAI nevykdo savo viešųjų 

                                               
1 EB sutarties protokolas dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos, pridėtas prie Amsterdamo 

sutarties („Amsterdamo protokolas“).
2 Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo visuomeniniam transliuotojui, OL C 351, 

2009 10 27, p. 20: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:EN:PDF.

3 2005 m. balandžio 20 d. sprendimas dėl valstybės pagalbos, Nr. E9/2005 (ex C 62/1999) – Italija – RAI 

licencijos mokestis, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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paslaugų teikimo misijos, aprašytos 2003 m. spalio 15 d.1 ir 2005 m. balandžio 20 d. 
Komisijos sprendimuose. Bet kokiu atveju, kaip minėta pirmiau, yra nacionalinės kontrolės 
priemonės, kuriomis užtikrinama, kad RAI vykdytų savo viešųjų paslaugų teikimo 
įgaliojimus. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti ir tai, kad visuomenės parama visuomeniniams 
transliuotojams kaip transliacijoms naudojamam pagrindui yra neutrali.

Tokiomis aplinkybėmis ir remdamasi turima informacija, Komisija nemano, kad RAI 
skiriamas valstybės finansavimas yra neteisėta ir nesuderinama valstybės pagalba. Todėl ji 
nemano, kad dabar derėtų (iš naujo) pradėti tyrimą dėl valstybės pagalbos.

Išvada

Komisija jau yra tyrusi Italijos visuomeninio transliuotojo RAI finansavimą ir viešųjų 
paslaugų teikimo įgaliojimą pagal valstybės pagalbos taisykles ir nustatė, kad jie yra 
suderinami su vidaus rinka. Remdamasi turima informacija, Komisija nemano, kad šiuo metu 
yra tinkama (iš naujo) pradėti tyrimą dėl valstybės finansavimo Italijos visuomeniniam 
transliuotojui RAI.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2014 m. vasario 31 d.

„Po 2013 m. spalio 17 d. įvykusio Peticijų komiteto posėdžio ir papildydama pirmąjį 
pranešimą dėl šios peticijos Komisija norėtų pateikti papildomą informaciją minėtaisiais 
klausimais.

i) Abonementinio mokesčio (it. canone di abbonamento) pobūdis

Komisija primena, kad tokie licencijos mokesčiai, kaip peticijos pateikėjų ginčijami, prisideda 
prie visuomeninės transliacijos paslaugų užtikrinimo ir išsaugojimo. Taigi jie nėra nei tikslus 
užmokestis už gaunamas paslaugas, nei sutarčių tarp naudotojų ir tiekėjų dalykas.

Pareiga mokėti licencijos mokesčius siejama su turima įranga, kuri sudaro galimybes priimti 
transliuojamas programas. Vis dėlto šiandien ši įranga apima ne tik radijo ir televizijos 
imtuvus. Neseniai ES buvo išvystytos kitos sistemos, kai minėtoji galimybė nesusieta su 
televizoriaus turėjimu. Pavyzdžiui, Suomijoje televizijos licencijos mokestis susietas su 
besąlyginiu valstybinio transliuotojo mokesčiu, skaičiuojamu nuo individualių pajamų. 
Vokietijoje taip pat šį mokestį moka visi namų ūkiai, nepriklausomai nuo turimos įrangos 
arba televizoriaus ir (arba) radijo naudojimo.

Abonementinio mokesčio atžvilgiu Komisija savo 2005 m. balandžio 20 d. sprendime2 (toliau 
– sprendimas) pastebėjo, kad šis mokestis yra pagrindinė RAI, Italijos visuomeninio 
transliuotojo, finansavimo priemonė. Be to, Italijos teisės aktuose licencijos mokestis aiškiai 
siejamas su visuomeninio transliuotojo RAI pareiga teikti visuomeninio transliavimo 
paslaugas. Sprendime taip pat pripažįstama, kad remiantis Italijos teismų praktika 

                                               
1 2003 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos įgyvendintų priemonių „RAI SpA“ atžvilgiu, 

paskelbtas OL L 119, 2004 04 23, p. 1.
2 2005 m. balandžio 20 d. sprendimas dėl valstybės pagalbos, Nr. E9/2005 (ex C 62/1999) – Italija – RAI 

licencijos mokestis, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/ca.
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abonementinis mokestis visada buvo laikomas mokestine pareiga1.

ii) RAI vykdomi su viešosiomis paslaugomis susiję įsipareigojimai

Peticijos pateikėjai taip pat mano, kad RAI daugeliu atveju nevykdė savo su viešosiomis 
paslaugomis susijusių įsipareigojimų.

Visų pirma peticijos pateikėjai teigia, kad apie du milijonus Italijos piliečių negali žiūrėti 
RAI, nes jie gyvena tam tikruose regionuose arba jiems per brangus dekodavimo įtaisas, arba 
jie turi negalią; taip būtų pažeidžiamas viešųjų paslaugų teikimo reikalavimas. Komisija 
pabrėžia, kad, kaip laikomasi viešųjų paslaugų teikimo reikalavimų, visų pirma prižiūri 
Italijos telekomunikacijų tarnyba (AGCOM). Tačiau, taip pat pastebėta, kad per PETI posėdį 
RAI atstovai paskelbė, jog „RAI jau ėmėsi priemonių, norėdamas išspręsti daugelį nurodytų 
klausimų, pavyzdžiui, dėl signalo kai kuriose Italijos vietovėse. Neseniai RAI, Ekonominės 
plėtros ministerija ir AGCOM pasirašė procedūrinį susitarimą, siekdami užtikrinti geresnes 
galimybes gana greitai visiems naudotojams gauti visuomeninio transliuotojo paslaugas, 
išsprendžiant problemą kai daugeliu dažnių vietos transliuotojų programos sukuria trukdžius.“

Antra, peticijos pateikėjai mano, kad sankcijos užblokuoti televizorius, jų teigimu, taikomos 
tiems, kurie nemoka abonementinio mokesčio, pažeidžia jų teises pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį – teisę gauti informaciją. Šiuo požiūriu Komisija 
pabrėžia, kad kaip ji jau išaiškino, abonementinis mokestis yra mokestinė pareiga. ES lygiu 
tokios mokestinės pareigos nederinamos. Valstybės narės gali pačios nuspręsti, kurias 
mokestines pareigas, jų manymu, reikėtų nustatyti. Todėl valstybės narės gali savo nuožiūra 
nustatyti sistemas, kuriomis jos užtikrins tokių pareigų vykdymą. Galimos sankcijos, 
taikomos nemokantiems abonementinio mokesčio, nurodytos RAI interneto svetainėje: 
http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-98f3-
098dc86215fd.html. Vis dėlto, remiantis turima informacija, praktika užblokuoti televizorius, 
nurodyta peticijos 13 punkte, nenumatoma, kaip sankcija už abonementinio mokesčio 
nemokėjimą. Bet kuriuo atveju Komisija pabrėžia, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 51 straipsnyje nurodyta, jos ši Chartija taikoma valstybėms narėms tik, kai jos 
įgyvendina Sąjungos teisę2. Todėl nacionalinio teismo kompetencijai priklauso nustatyti, ar 
galimos sankcijos už abonementinio mokesčio nemokėjimą yra proporcingos ir suderinamos 
su nacionaline konstitucine teise ir principais.

Trečia, atrodo, kad peticijos pateikėjai mano, jog RAI, rodydamas programas be subtitrų, 
nusižengia savo su viešosiomis paslaugomis susijusiems įsipareigojimams. Šiuo požiūriu 
Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos3

7 straipsnyje nurodyta, jog „valstybės narės skatina jų jurisdikcijai priklausančius 
žiniasklaidos paslaugų teikėjus užtikrinti, kad jų paslaugos palaipsniui taptų prieinamos 
asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią“. Taigi Europos Sąjungos teisės aktais 

                                               
1 Sprendimo 34 konstatuojamoji dalis išdėstyta taip: „Licencijos mokestis buvo ir yra laikomas mokesčiu, iš 

kurio finansuojamos visuomeninio transliuotojo paslaugos. Visi asmenys, turintys aparatus, kuriais galima 
priimti transliavimo signalus, turi šį mokestį mokėti. Šis principas nustatytas 1938 metais, 1928 m. rugpjūčio 
3 d. Karališkuoju dekretu Nr. 2295. Nesumokėjus šio mokesčio laikoma, kad nesumokėti mokesčiai.“

2 Žr. Sprendimą byloje C-260/89 ERT, [1991], dokumentų rinkinys I-2925, 41–45 dalys.
3 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, 
derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva).



CM\1021515LT.doc 5/6 PE519.770v03-00

LT

tiesiogiai nenumatoma transliuotojų pareiga nurodyti programų subtitrus.

Tačiau, jeigu pagal nacionalinę teisę subtitrai yra viena iš visuomeninio transliuotojo pareigų, 
AGCOM atsako už RAI pareigų tinkamo laikymosi kontrolę. Ši nuostata taip pat taikoma 
pareigai transliuoti programas mažumų kalbomis.

iii) Galimas naujo Valstybės Tarybos nacionalinio sprendimo RAI klausimu poveikis

Pagal teismų praktiką valstybės narės Amsterdamo Protokolu susitarė, kad „[EB sutarties] 
nuostatos nepažeidžia valstybių narių kompetencijos finansuoti visuomeninę transliaciją, jeigu 
šis finansavimas teikiamas transliuojančiosioms organizacijoms, kad jos vykdytų su 
viešosiomis paslaugomis susijusius įgaliojimus, kuriuos suteikia, apibrėžia ir organizuoja 
kiekviena valstybė narė, ir jeigu šis finansavimas prekybos sąlygų ir konkurencijos Sąjungoje 
nepaveikia taip, kad pakenktų bendriems interesams, taip pat atsižvelgiant į šios viešosios 
paslaugos funkcijų vykdymą1“.

Iš tiesų, Komisijos vaidmuo ribotas vertinant, ar valstybės pagalba, teikiama visuomeniniam 
transliuotojui, yra apribota tik tuo, kas būtina finansuojant aiškiai apibrėžtus jam patikėtus su 
viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus, ir ar ši pagalba nelemia nereikalingų 
konkurencijos iškraipymų2.

Kaip paaiškinama 2013 m. rugsėjo 20 d. Komisijos atsakyme į peticiją, 2005 m. sprendime 
Komisija įvertino RAI licencijos mokesčio ir įgaliojimo RAI teikti viešąsias paslaugas atitiktį 
ES valstybės pagalbos taisyklėms. Šiame sprendime Komisija nustatė, kad atsižvelgiant į tam 
tikrus 2004 m. Italijoje padarytus pakeitimus dabartinis RAI finansavimas taikant 
abonementinį mokestį yra valstybės pagalba, suderinama su vidaus rinkos taisyklėmis.

Vienas iš šių pakeitimų nurodytas sprendimo 58 konstatuojamojoje dalyje, kurioje teigiama, 
kad pagal Įstatymo Nr. 112/2004 18 straipsnį RAI neturi teisės lėšų, surinktų iš 
abonementinių mokesčių, naudoti veiklai, kurios neapima su viešosiomis paslaugomis susiję 
įsipareigojimai. To paties įstatymo 19 straipsnyje nustatoma AGCOM pareiga stebėti, ar 
viešoji paslauga siūloma laikantis teisės aktų.

Atrodo, kad peticijos pateikėjų manymu, dėl 2013 m. rugpjūčio 30 d. Valstybės Tarybos 
sprendimo Komisija turėtų vėl pradėti tyrimą dėl RAI abonementinio mokesčio, nes 
sprendime teigiama, jog 2010–2012 m. RAI paslaugų teikimo sutarties 22 straipsnio 3 dalis 
yra neteisėta valstybės pagalba, ir ši nuostata panaikinama.

Nacionalinio teisėjo panaikinta nuostata buvo nustatytas RAI įsipareigojimas skatinti 
pasirinktos palydovinės sistemos TIVUSAT naudojimą. Teismo nuomone TIVUSAT reklama 
finansuojama iš abonementinio mokesčio, todėl viešosios lėšos naudojamos tikslams, kurių 
neapima su viešosiomis paslaugomis susiję įsipareigojimai. Visų pirma, nacionalinių teisėjų 
teigimu TIVUSAT reklama gali suteikti ekonominę naudą ne tik įmonei „Tivu“, valdančiai 
pasirinktą palydovinę sistemą, bet ir abiem televizijos operatoriams, kuriuos kartu įsteigė 
įmonė „Tivu“ ir RAI, t. y. RTI ir „Telecom Italia“, taip pat operatoriams, kurių programos 
transliuojamos šioje sistemoje.

                                               
1 Dabar SESV 29 protokolas 
2 Taip pat žr. 2012 m. liepos 10 d. sprendimo byloje T-520/09, TFI ir kiti prieš Komisiją, 117 dalį.
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Komisija iš principo palankiai vertina nacionalinius teisėjus, kurie rėmėsi valstybės pagalbos 
taisyklėmis. Kaip pripažinta Komisijos pranešime dėl nacionalinių teismų įgyvendinamos 
valstybės pagalbos teisės, nepaisant to, kad „privačių asmenų bylinėjimasis nacionaliniuose 
teismuose iki šiol atliko palyginti ribotą vaidmenį valstybės pagalbos srityje, Komisija mano, 
kad privačių asmenų bylinėjimasis gali būti labai naudingas valstybės pagalbos politikos 
srityje“1.

Vis dėlto Komisija išsaugo savo išskirtinę ES teismų prižiūrimą atsakomybę nagrinėti 
valstybės pagalbos priemonių suderinamumą su vidaus rinka. Pats faktas, kad nacionalinis 
teisėjas nusprendė, jog tam tikra priemonė buvo neteisėta ir todėl draustina valstybė pagalba, 
nesukuria jokios pareigos Komisijai vėl pradėti tyrimą. Reikia pabrėžti, jog nacionalinis 
teismas, nusprendęs, kad priemonė sudaro neteisėtą pagalbą, privalo tą priemonę panaikinti ir 
pareikalauti, kad valstybė narė susigrąžintų išmokėtą valstybės pagalbą ir palūkanas. Tokiu 
atveju, priemonės poveikio nebeliktų, o Komisijai nereikėtų įsikišti.

Tačiau, vadovaudamasi lojalaus bendradarbiavimo principu, kuris apibūdina Komisijos ir 
nacionalinių teismų santykius, Komisija gali atsižvelgti į 2013 m. rugpjūčio 30 d. Valstybės 
Tarybos galutinį sprendimą nuolat kontroliuodama visas valstybėse esamas pagalbos 
sistemas, kaip nustatyta SESV 108 straipsnio 1 dalyje.

Išvados

Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija nemano, kad dabar jai reikėtų vėl pradėti tyrimą dėl 
valstybės pagalbos, teikiamos RAI. Vis dėlto Komisija nori paprašyti Italijos valdžios 
institucijų pranešti, kaip vykdomas 2005 m. sprendimas.“

                                               
1 Komisijos pranešimas dėl nacionalinių teismų įgyvendinamos valstybės pagalbos teisės, OL C 85, 2009 4 9, 1–

22 p., 5 dalis.


