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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1633/2012, ko Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva (Itālija) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Mara Bizzotto, 
Gino Agerde un Rosario Boschieri un kam pievienoti 11 432 paraksti, par RAI
TV (Itālija) abonentmaksas neatbilstību ES tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā pausts aicinājums aizliegt obligāto RAI TV abonentmaksu Itālijā. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka maksa ir nelikumīgs valsts atbalsts un pārkāpj brīvu konkurenci 
Eiropas Savienībā, jo īpaši LESD 86. un 87. pantu.

Tā saucamā RAI abonentmaksa, kas veido aptuveni 50 % no uzņēmuma gada ieņēmumiem, ir 
obligāts nodoklis, kuru piemēro audiovizuālajiem pakalpojumiem un kura vienīgais labuma 
ieguvējs ir RAI sabiedriskā valsts televīzija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumrakstā ir aicinājums atcelt RAI TV abonentmaksu Itālijā, obligātu nodokli, ko uzliek 
visiem tādas ierīces īpašniekiem, kas spēj uztvert apraides signālus (tostarp signālus, kas tiek 
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pārraidīti īslaicīgi Itālijā), kura vienīgais labuma guvējs ir RAI sabiedriskā raidorganizācija. 
Abonentmaksa veido aptuveni 50 % no RAI gada ieņēmumiem. 

Lūgumraksta iesniedzēji apstrīd abonentmaksu, RAI finansēšanu, kā arī RAI kā sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja funkcijas un šo funkciju ievērošanu. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēju teikto abonentmaksa veido nelikumīgu valsts atbalstu, kas neatbilst saderības 
nosacījumiem, kuri izklāstīti LESD 106. panta 2. punktā (iepriekš EK līguma 86. panta 
2. punkts).

Komisijas komentāri

Eiropas Savienības tiesību aktos1 ir atzīta sabiedrisko raidorganizāciju nozīme un dalībvalstu 
tiesības organizēt sabiedrisko apraidi un tās finansēšanas sistēmu. Tāpēc dalībvalstu 
kompetencē ir noteikt veidu, piemēram, maksu, un publiskā finansējuma nosacījumus, ja šis 
finansējums neietekmē tirdzniecības nosacījumus un konkurenci ES tik lielā mērā, ka tas ir 
pretrunā kopīgām interesēm. Principā ES tiesību aktos ir aizliegts valsts atbalsts, bet LESD ir 
paredzēti arī šā vispārīgā aizlieguma izņēmumi. Apraides jomā, piemēram, valsts finansējumu 
sabiedriskajai raidorganizācijai par valsts pasūtījuma sabiedrisko pakalpojumu izpildīšanu var 
uzskatīt par atbilstošu iekšējā tirgus prasībām, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi 
(sk. Komisijas Apraides paziņojumu2).

Šajā ziņā Komisijas uzdevums ir uzraudzīt atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem. Kā 
noskaidrots Apraides paziņojumā, Komisijai jo īpaši ir jānovērtē, vai valsts atbalsts, ko piešķir 
sabiedriskajām raidorganizācijām, aprobežojas ar nepieciešamo finansējumu skaidri 
definētiem sabiedrisko pakalpojumu uzdevumiem, kas tām uzticēti, un vai tas neizraisa 
nevajadzīgus konkurences kropļojumus. Ja šie nosacījumi tiek izpildīti, var uzskatīt, ka valsts 
finansējums sabiedriskajai raidorganizācijai atbilst iekšējā tirgus prasībām.

Komisija savā 2005. gada 20. aprīļa lēmumā jo īpaši novērtēja RAI abonentmaksas un RAI
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pilnvaru atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem3. Šajā 
lēmumā ir konstatēts, ka RAI finansēšana abonentmaksas veidā ir pašreizējais valsts atbalsts, 
kas atbilst iekšējā tirgus prasībām. Komisija jo īpaši norādīja, ka RAI ir oficiāli uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšana un ka RAI sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pasūtījums 
ir pietiekami skaidri un konkrēti definēts un neietver nekādus pārkāpumus. Ņemot vērā 
papildu pasākumus, kurus Itālija pieņēma 2004. gadā, tika konstatēts, ka valsts atbalsts RAI
atbilst iekšējā tirgus prasībām.

Lūgumrakstā ir arī teikts, ka RAI vairākas reizes ir uzlikts naudas sods un ka pret to tika 
izvirzītas kolektīvās prasības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma nepildīšanu. 
Šķiet, ka tas norāda, ka dalībvalstī ieviestie kontroles mehānismi, kam jānodrošina, ka RAI
pilda sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pasūtījumu, darbojas.

                                               
1 EK līguma Protokols par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs, kas pievienots Amsterdamas līgumam 

(„Amsterdamas protokols”).
2 Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (OV C 351, 

27.10.2009., 20. lpp.).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:LV:PDF.

3 2005. gada 20. aprīļa lēmums valsts atbalsta lietā E9/2005 (iepriekš C 62/1999) — Itālija pret RAI
abonentmaksu, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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Visbeidzot, lūgumrakstā ir apstrīdēta RAI satelīta kanālu RAISAT nodošana SAT TV, 
apgalvojot, ka tās dēļ RAI apraides sasniedz mazāk lietotāju, liekot tiem iegādāties dekoderus. 
Tomēr šī pāreja pati par sevi nenozīmē, ka RAI nepilda savas sabiedrisku pakalpojumu 
sniedzēja funkcijas, kuras minētas Komisijas 2003. gada 15. oktobra1 un 2005. gada 20. aprīļa 
lēmumos. Katrā ziņā, kā norādīts iepriekš, pastāv valsts kontroles mehānismi, lai nodrošinātu, 
ka RAI pilda sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pasūtījumu. Šajā saistībā ir jānorāda arī tas, 
ka publiskais atbalsts sabiedriskajām raidorganizācijām nav atkarīgs no apraides platformas.

Šajos apstākļos un pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka valsts 
finansējums RAI nav nelikumīgs un neatbilstošs valsts atbalsta noteikumiem. Tāpēc tā 
neuzskata, ka šajā posmā ir vēlreiz jāizmeklē RAI darbība.

Secinājums

Komisija ir jau iepriekš izmeklējusi Itālijas sabiedriskās raidorganizācijas RAI finansējuma un 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākuma atbilstību valsts atbalsta noteikumiem un 
konstatējusi, ka tas atbilst iekšējā tirgus prasībām. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
Komisija šajā posmā neuzskata par piemērotu vēlreiz izmeklēt Itālijas sabiedriskās 
raidorganizācijas RAI valsts finansējumu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Pēc Lūgumrakstu komitejas 2013. gada 17. oktobra sanāksmes un papildus šā lūgumraksta 
sākotnējam paziņojumam Komisija vēlētos sniegt turpmāku informāciju par izvirzītajiem 
jautājumiem.

i) „canone di abbonamento” būtība

Komisija atgādina, ka tādas abonentmaksas, kādas apstrīd lūgumraksta iesniedzēji, veido 
ieguldījumu sabiedriskās apraides pakalpojumu nodrošināšanā un uzturēšanā. Tāpēc tās nav 
ekvivalents pakalpojumu saņemšanai un nav arī tāda līguma priekšmets, ko noslēdz lietotājs 
un pakalpojumu sniedzējs.

Pienākums maksāt abonentmaksas bija saistīts ar to, ka personas īpašumā vajadzēja būt ierīcei 
pārraidīto programmu uztveršanai. Taču mūsdienās uztveršana ir iespējama ne tikai ar tādām 
ierīcēm kā radio un televizors. ES nesen ir izveidotas citas sistēmas, saskaņā ar kurām 
iemaksa vairs nav saistīta ar to, vai personas īpašumā ir televizors. Piemēram, Somijā 
televīzijas abonentmaksu aizstāja ar beznosacījumu sabiedriskās apraides privātpersonu 
ienākumu maksu. Arī Vācijā abonentmaksa pašlaik ir iemaksa, ko veic visas mājsaimniecības 
neatkarīgi no attiecīgā aprīkojuma vai televīzijas vai radio lietošanas.

Attiecībā uz „canone di abbonamento” Komisija savā 2005. gada 20. aprīļa lēmumā2

(„lēmums”) norādīja, ka šī maksa ir svarīgākais RAI, Itālijas sabiedriskās raidorganizācijas, 
finansēšanas mehānisms. Turklāt Itālijas tiesību aktos abonentmaksa ir nepārprotami saistīta 

                                               
1 Komisijas 2003. gada 15. oktobra Lēmums par Itālijas īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz RAI SpA, kas 

publicēts OV L 119, 23.04.2004., 1. lpp.
2

2005. gada 20. aprīļa lēmums valsts atbalsta lietā E9/2005 (iepriekš C 62/1999) — Itālija pret RAI
abonentmaksu, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf



PE519.770v03-00 4/6 CM\1021515LV.doc

LV

ar RAI uzlikto sabiedriskās apraides pienākumu. Lēmumā arī atzīts, ka saskaņā ar iedibināto 
Itālijas judikatūru „canone di abbonamento” vienmēr ir uzskatīts par fiskālo pienākumu1.

ii) RAI atbilstība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzdevumiem

Lūgumraksta iesniedzēji arī uzskata, ka daudzos gadījumos RAI nav izdevies panākt atbilstību 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzdevumiem.

Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzēji sūdzas, ka apmēram diviem miljoniem Itālijas iedzīvotāju 
nav iespējams skatīties RAI, jo tie dzīvo konkrētos reģionos vai nevar atļauties dekoderi, vai ir 
invalīdi; tas pārkāptu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu. Komisija norāda, ka 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākuma atbilstības uzraudzīšana, pirmkārt, ir 
jāpārrauga AGCOM. Tomēr ir arī norādīts, ka PETI komitejas sanāksmes laikā RAI pārstāvji 
paziņoja, ka „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.”

Otrkārt, lūgumraksta iesniedzēji, šķiet, uzskata, ka tādas iespējamas sankcijas piemērošana, ar 
ko ierobežotu piekļuvi televīzijai tiem, kas nav samaksājuši „canone di abbonamento”, liedz 
viņiem Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā paredzētās tiesības uz piekļuvi 
informācijai. Šajā saistībā Komisija norāda, ka, kā paskaidrots iepriekš, „canone di 
abbonamento” ir fiskālais pienākums. ES līmenī šāda veida fiskālie pienākumi nav saskaņoti. 
Dalībvalstis var brīvi izvēlēties, kādu fiskālo pienākumu uzlikšanu tās uzskata par 
piemērotāko. Tādējādi dalībvalstis var arī izveidot sistēmas, lai šādus pienākumus ieviestu 
saskaņā ar savām prioritātēm.

Iespējamās sankcijas par „canone di abbonamento” nemaksāšanu ir izklāstītas RAI tīmekļa 
vietnē: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-98f3-
098dc86215fd.html. Tomēr saskaņā ar pieejamo informāciju prakse ierobežot piekļuvi 
televīzijai, kā aprakstīts lūgumraksta 13. punktā, nav tā sankcija, kas paredzēta par „canone di 
abbonamento” nemaksāšanu. Katrā ziņā Komisija norāda, ka Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 51. pantā noteikts, ka harta ir piemērojama dalībvalstīm tikai, ciktāl „tās īsteno 
Savienības tiesību aktus”2. Tādēļ tas ir valsts tiesas kompetencē noteikt, vai iespējamās 
sankcijas par „canone di abbonamento” nemaksāšanu ir samērīgas un atbilstošas valsts 
konstitucionālajām tiesībām un principiem.

Treškārt, lūgumraksta iesniedzēji, šķiet, uzskata, ka RAI programmās trūkstošie subtitri ir 
RAI sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzdevumu pārkāpums. Šajā saistībā Komisija 

                                               
1

Lēmuma 34. apsvērumā noteikts: „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”.

2
Šajā saistībā sk. lietu C-260/89 ERT [1991.], I-2925. lpp., 41.–45. punkts.
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norāda, ka Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas1 7. pantā noteikts, ka „dalībvalstis 
veicina to, lai to jurisdikcijā esošie mediju pakalpojumu sniedzēji nodrošinātu, ka viņu 
sniegtos pakalpojumus pakāpeniski dara pieejamus personām, kam ir redzes vai dzirdes 
traucējumi.” Tāpēc Eiropas Savienības tiesību aktos raidorganizācijām nav tieši uzlikta 
pienākuma sniegt subtitrus visās to programmās.

Jebkurā gadījumā ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem subtitri veidotu daļa no sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas pienākuma, AGCOM būtu atbildīgs par to, lai kontrolētu, vai RAI
pareizi pilda savas saistības. Tas attiektos arī uz jebkuru pienākumu pārraidīt programmas 
minoritāšu valodās.

iii) nesenā Consiglio di Stato sprieduma iespējamā ietekme uz RAI 

Saskaņā ar iedibināto judikatūru, par ko dalībvalstis ir vienojušās Amsterdamas protokolā2, 
„[EK] līguma noteikumi neskar dalībvalstu kompetenci attiecībā uz sabiedriskās apraides 
finansējuma nodrošināšanu, ja šādu finansējumu piešķir raidorganizācijām, lai tās izpildītu 
valsts pasūtījumu, ko tām uzticējusi, noteikusi un organizējusi attiecīgā dalībvalsts, un ja šāds 
finansējums neietekmē tirdzniecības nosacījumus un konkurenci [Kopienā] tā, ka tas ir 
pretrunā kopējām interesēm, tomēr ņemot vērā valsts pasūtījuma izpildi.”3

Komisijas uzdevums patiesi aprobežojas ar novērtēšanu, vai valsts piešķirtais atbalsts 
sabiedriskajām raidorganizācijām ir tik liels, cik nepieciešams, lai finansētu skaidri noteiktos 
tām uzticētos sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un ka šis atbalsts nerada nevajadzīgus 
konkurences izkropļojumus4.

Kā paskaidrots 2013. gada 20. septembra Komisijas atbildē uz lūgumrakstu, Komisija savā 
2005. gada lēmumā novērtēja RAI abonentmaksas un RAI sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas pilnvaru atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem. Šajā lēmumā Komisija 
konstatēja, ka, ņemot vērā zināmas izmaiņas, ko Itālija pieņēma 2004. gadā, pašreizējā RAI
finansēšana „canone di abbonamento” veidā ir valsts atbalsts, kas atbilst iekšējam tirgum.

Šā lēmuma grozījumos, proti, 58. apsvērumā atgādināts, ka saskaņā ar legge Nr. 112/2004 
18. pantu RAI nav atļauts izmantot „canone” veidā iekasēto naudu, lai finansētu pasākumus, 
kas neietilpst tā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzdevumos. Tā paša tiesību akta 
19. pantā noteikts, ka AGCOM pienākums ir uzraudzīt, vai sabiedriskais pakalpojums tiek 
piedāvāts saskaņā ar tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzēji, šķiet, uzskata, ka pēc 2013. gada 30. augusta Consiglio di Stato
sprieduma Komisijai vajadzētu atsākt izmeklēšanu par RAI „canone di abbonamento”, jo 
spriedumā noteikts, ka 2010.–2012. gada „contratto di servizio RAI” 22. panta 3. punkts 
paredz nelikumīgu valsts atbalstu, un tas tika atcelts.

Valsts tiesneša atceltajā noteikumā bija noteiktas RAI saistības popularizēt TIVUSAT, 
izvēlētās satelītu sistēmas, lietošanu. Tiesa uzskatīja, ka TIVUSAT popularizēšanu finansē 

                                               
1
Sk. jo īpa i Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvas 2010/13/ES par to, lai koordinētu 
da˛us dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo pla saziņas 
līdzekļu pakalpojumu snieg anu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas) 7. pantu, OV L 95/1.

2
Pa reiz LESD 19. protokols.

3
Sk. lietas T-568/08 M6 un TF1 pret Komisiju 2010. gada 1. jūlija sprieduma 125. punktu.

4
Sk. lietas T-520/09 TF1 un citi pret Komisiju 2012. gada 10. jūlija sprieduma 117. punktu.
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„canone” veidā, un tādēļ sabiedrības nauda tiek tērēta mērķiem, kas neietilpst RAI sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas uzdevumos. Atbilstoši valsts tiesnešu uzskatam jo īpaši TIVUSAT
popularizēšana varētu sniegt ekonomisku priekšrocību ne tikai Tivù, uzņēmumam, kas 
pārvalda izvēlēto satelītu sistēmu, bet arī TV operatoriem, kas izveidoja Tivù kopā ar RAI
(proti, RTI un Telecom Italia), un operatoriem, kuru programmu pārraide notiek, izmantojot 
šo sistēmu.

Kā politikas jautājumu Komisija atzinīgi vērtē valsts tiesnešu veiktu valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanu. Kā atzīts Komisijas paziņojumā par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu 
valstu tiesās, neraugoties uz to, ka „reālai, privātai piemērošanai valstu tiesās līdz šim ir bijusi 
salīdzinoši maza loma valsts atbalsta jomā, Komisija uzskata, ka privāta piemērošana var 
sniegt ievērojamu labumu valsts atbalsta politikai”1.

Tomēr Komisija vēl joprojām ir ekskluzīvi atbildīga pārbaudīt, vai valsts atbalsta pasākumi 
atbilst iekšējam tirgum. Tas, ka valsts tiesnesis uzskata, ka konkrēts pasākums ir bijis 
nelikumīgs atbalsts, un tādēļ ir šo pasākumu aizliedzis, neuzliek Komisijai pienākumu sākt 
izmeklēšanu. Jāuzsver, ka, ja valsts tiesa uzskata, ka pasākums ir nelikumīgs atbalsts, tai šis 
pasākums ir jāatceļ un ar procentiem jāliek atmaksāt nelikumīgā valsts atbalsta līdzekļus, kas 
jau ir samaksāti. Tādā gadījumā šā pasākuma ietekme zūd bez nepieciešamības Komisijai 
iejaukties.

Tomēr, pamatojoties uz savstarpējo lojālo sadarbību, kas raksturo Komisijas un valsts tiesu 
attiecības, Komisija, pastāvīgi novērojot atbalsta sistēmas dalībvalstīs, kā paredzēts LESD 
108. panta 1. punktā, var ņemt vērā galīgu spriedumu, kādu 2013. gada 30. augustā 
pasludināja Consiglio di Stato.

Secinājumi

Šajos apstākļos Komisija neuzskata, ka šajā posmā būtu atbilstoši atsākt izmeklēšanu par 
valsts atbalstu saistībā ar RAI finansēšanu. Tomēr Komisija plāno Itālijas iestādēm pieprasīt 
ziņot par to, kā tiek pildīts 2005. gada lēmums.

                                               
1

Komisijas paziņojums par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu valstu tiesās, OV C 85, 9.4.2009., 1.–
22. lpp., 5. punkts.


