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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1633/2012 ingediend door Mara Bizzotto, Gino Agerde en 
Rosario Boschieri (Italiaanse nationaliteit), namens het Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, gesteund door 11 432 medeondertekenaars, 
over de strijdigheid van de omroepbijdrage voor RAI TV (Italië) met het 
Unierecht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt verzocht om de afschaffing van de verplichte omroepbijdrage 
voor RAI TV in Italië. Volgens indieners vormt de bijdrage onrechtmatige staatssteun en een 
inbreuk op de vrije mededinging in de Europese Unie en schendt zij met name de artikelen 86 
en 87 van het VWEU.

De zogeheten RAI-omroepbijdrage, die goed is voor ongeveer 50% van de jaarlijkse 
inkomsten van de omroep, is een verplichte belasting op audiovisuele diensten die uitsluitend 
aan de staatstelevisie RAI toekomt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

In het verzoekschrift wordt verzocht om de afschaffing van de omroepbijdrage voor RAI TV 
in Italië, een verplichte belasting voor alle bezitters van een toestel dat audiovisuele signalen 
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(inclusief tijdelijk in Italië circulerende signalen) kan ontvangen die uitsluitend aan de 
staatstelevisie RAI toekomt. De bijdrage maakt ongeveer 50% van de jaarlijkse inkomsten 
van RAI uit. 

Indieners stellen de bijdrage en de financiering van RAI ter discussie, alsook de publieke 
opdracht van RAI en de vervulling daarvan. Volgens indieners vormt de bijdrage 
onrechtmatige staatssteun die niet in overeenstemming is met de in artikel 106, lid 2, VWEU 
(ex artikel 86, lid 2 van het EG-Verdrag) vastgestelde verenigbaarheidscriteria. 

Opmerkingen van de Commissie

De wetgeving van de Europese Unie1 erkent de rol van openbare omroepen en de vrijheid van 
de lidstaten om de publieke omroep en het financieringsstelsel daarvan te organiseren. 
Daarom behoort het tot de bevoegdheden van de lidstaten om de vorm, bijvoorbeeld een 
bijdrage, en de criteria van overheidsfinanciering te bepalen, voor zover deze financiering 
geen dusdanige gevolgen voor de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededinging 
in de EU heeft dat zij in strijd is met het gemeenschappelijk belang. In beginsel verbiedt het 
EU-recht staatssteun, maar het VWEU voorziet ook in uitzonderingen op dit algemeen 
verbod. Op het gebied van audiovisuele diensten kan financiering door de staat van een 
openbare omroep voor de vervulling van zijn publieke opdracht bijvoorbeeld als verenigbaar 
met de interne markt worden verklaard indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie 
de mededeling van de Commissie inzake de publieke omroep2).

In dit opzicht is het de taak van de Commissie om te controleren of aan de EU-regels inzake 
staatssteun wordt voldaan. Zoals toegelicht in de mededeling inzake de publieke omroep moet 
de Commissie met name beoordelen of aan openbare omroepen verleende staatssteun beperkt 
is tot wat noodzakelijk is om de duidelijk vastgestelde openbaredienstverplichtingen waarmee 
zij zijn belast te financieren, en dat deze steun niet tot onnodige concurrentieverstoringen 
leidt. Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de financiering van een openbare 
omroep door de staat als verenigbaar met de interne markt worden beschouwd. 

In haar besluit van 20 april 20053 heeft de Commissie specifiek beoordeeld of de RAI-
omroepbijdrage en de publieke opdracht van RAI voldoen aan de EU-regels inzake 
staatssteun. In dat besluit stelde zij vast dat de financiering van RAI via de omroepbijdrage 
bestaande staatssteun vormt die verenigbaar is met de interne markt. De Commissie 
constateerde met name dat RAI officieel met een publieke opdracht was belast en dat de 
omschrijving hiervan duidelijk en nauwkeurig genoeg was en geen misbruik omvatte. In het
licht van de in 2004 door Italië aangenomen aanvullende maatregelen werd de staatssteun aan 
RAI als verenigbaar met de interne markt beschouwd.

In het verzoekschrift wordt ook vermeld dat RAI diverse malen is beboet en dat een proces 

                                               
1

Protocol bij het EG-Verdrag betreffende het publieke-omroepstelsel in de lidstaten bij het Verdrag van 
Amsterdam ("Protocol van Amsterdam"). 

2
  Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op de publieke 

omroep, PB C 351 van 27.10.2009, blz. 20:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:NL:PDF.

3 Besluit van 20 april 2005 in staatssteunzaak E9/2005 (ex C 62/1999) - Italië – RAI-omroepbijdrage, 
\http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
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tegen de omroep was aangespannen op grond van niet-nakoming van zijn publieke opdracht. 
Dit lijkt er juist op te duiden dan de controlemechanismen die op nationaal niveau van kracht 
zijn om ervoor te zorgen dat RAI zijn publieke opdracht vervult, effectief zijn. 

Tot slot wordt in het verzoekschrift de overgang van de RAISAT-satellietkanalen naar SAT 
TV ter discussie gesteld, wat ertoe zou leiden dat RAI minder gebruikers bereikt en 
gebruikers verplicht een decoder te kopen. Deze overgang lijkt op zich echter niet te 
betekenen dat RAI niet voldoet aan zijn publieke opdracht zoals omschreven in de besluiten 
van de Commissie van 15 oktober 20031 en 20 april 2005. In elk geval zijn er, zoals eerder 
genoemd, nationale controlemechanismen van kracht om te waarborgen dat RAI zijn publieke 
opdracht vervult. In dit opzicht moet ook worden opgemerkt dat de overheidssteun voor 
openbare omroepen geen onderscheid maakt wat betreft het voor de audiovisuele diensten 
gebruikte platform. 

In deze omstandigheden en op grond van de beschikbare informatie is de Commissie niet van 
oordeel dat de financiering van RAI door de staat onrechtmatige en onverenigbare staatssteun 
vormt. Derhalve acht zij het in dit stadium niet adequaat een onderzoek betreffende 
staatssteun in het geval van RAI te (her)openen. 

Conclusie

De Commissie heeft voorheen onderzocht of de financiering en de publieke opdracht van de 
Italiaanse openbare omroep RAI aan de regels inzake staatssteun voldeden en heeft 
geoordeeld dat deze verenigbaar waren met de interne markt. Op grond van de beschikbare 
informatie acht de Commissie het op dit moment niet opportuun een onderzoek naar de 
financiering van de Italiaanse openbare omroep RAI door de staat te (her)openen. 

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 31 januari 2014

Naar aanleiding van de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 17 oktober 2013 
en in aanvulling op haar oorspronkelijke mededeling over dit verzoekschrift, zou de 
Commissie graag bijkomende informatie over de aangekaarte kwesties willen verschaffen. 

(i) de aard van de "canone di abbonamento"

De Commissie brengt in herinnering dat omroepbijdragen, zoals de bijdrage die door 
indieners wordt betwist, bedoeld zijn als bijdrage voor het bestaan en behoud van openbare 
omroepen. De betaling van deze bijdragen impliceert dus niet noodzakelijk het ontvangen van 
diensten, noch vormen ze het voorwerp van een overeenkomst tussen gebruikers en 
dienstverleners.

De verplichting om omroepbijdragen te betalen is gelinkt aan het bezit van het apparaat dat de 
ontvangst van uitgezonden programma's mogelijk maakt. Vandaag zijn de apparaten die 
ontvangst mogelijk maken echter niet beperkt tot radio's en televisietoestellen. Er zijn recent 
andere stelsels ontwikkeld in de EU, in het kader waarvan de bijdrage niet langer gelinkt is 
aan het bezit van een televisietoestel. In Finland bijvoorbeeld is de omroepbijdrage vervangen 
door een onvoorwaardelijke bijdrage voor de publieke omroep op basis van het individuele 

                                               
1 Beschikking van de Commissie van 15 oktober 2003 betreffende de door Italië ten uitvoer gelegde maatregelen 

ten gunste van RAI SpA, PB L 119 van 23.4.2004, blz. 1.
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inkomen. Ook in Duitsland bestaat de omroepbijdrage momenteel uit een bijdrage die door 
alle huishoudens wordt betaald, ongeacht het bezit van apparaten of het gebruik van 
radio/televisie.

Met betrekking tot de "canone di abbonamento" heeft de Commissie in haar besluit van 20 
april 20051 ("het besluit") opgemerkt dat dit het belangrijkste mechanisme is voor 
financiering van de RAI, de Italiaanse openbare omroep. Bovendien wordt in de Italiaanse 
wetgeving de omroepbijdrage duidelijk gelinkt aan de aan de RAI opgelegde 
openbareomroepverplichting. In het besluit wordt eveneens erkend dat de "canone di 
abbonamento" in overeenstemming met de Italiaanse rechtspraak steeds beschouwd zijn als 
een fiscale verplichting2.

(ii) de RAI en haar openbaredienstverplichtingen

Indieners zijn eveneens van mening dat de RAI haar openbaredienstverplichtingen in veel 
gevallen niet is nagekomen. 

In eerste instantie voeren ze aan dat ongeveer twee miljoen Italianen de RAI niet kunnen 
bekijken, aangezien ze in bepaalde regio's leven, ze geen decoder kunnen betalen, of 
gehandicapt zijn. Dit zou in strijd zijn met de openbaredienstverplichting. De Commissie 
merkt op dat het toezicht op de eerbiediging van de openbaredienstverplichting in eerste 
instantie de taak is van AGCOM. Er moet echter ook op worden gewezen dat de 
vertegenwoordigers van de RAI tijdens de PETI-vergadering hebben meegedeeld dat "de RAI 
reeds maatregelen heeft getroffen met betrekking tot sommige van de aangekaarte kwesties, 
zoals bijvoorbeeld op het vlak van de problemen met de signaalontvangst in bepaalde delen 
van het Italiaanse grondgebied. De recentelijk door de RAI met het ministerie van 
Economische Ontwikkeling en AGCOM gesloten overeenkomst met als doel een zo breed 
mogelijke toegang te waarborgen voor alle gebruikers tot de programmering van de openbare 
omroep, zou relatief snel moeten leiden tot een oplossing voor de problemen die worden 
veroorzaakt door de interferentie van plaatselijke zenders of de ontoereikendheid van 
bepaalde frequenties".

Ten tweede lijken indieners van mening dat een vermeende sanctie bestaande uit het
verzegelen van de televisietoestellen van personen die de "canone di abbonamento" niet 
betalen, een schending is van hun rechten krachtens artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie op het vlak van toegang tot informatie. In dit verband 
merkt de Commissie op dat, zoals eerder vermeld, de "canone di abbonamento" een fiscale 
verplichting zijn. Op EU-niveau bestaat er geen harmonisering van dergelijke fiscale 
verplichtingen. Het staat de lidstaten vrij de fiscale verplichtingen te kiezen die zij het meest 
passend vinden. Bijgevolg kunnen lidstaten eveneens de stelsels invoeren om dergelijke 
verplichtingen te handhaven die zij het meest geschikt achten.  

De mogelijke sancties voor het niet betalen van de "canone di abbonamento" worden
beschreven op de website van de RAI (http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-

                                               
1

Besluit van 20 april 2005 in staatssteunzaak E9/2005 (ex C 62/1999) - Italië – RAI-omroepbijdrage, 
\http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf, overweging 9.

2
Overweging 34 van het besluit luidt al volgt: "De omroepbijdrage ('canone di abbonamento') is steeds 
beschouwd als belasting om de openbare omroepdienst te financieren. Iedereen die beschikt over een apparaat 
waarmee omroepsignalen kunnen worden ontvangen, moet deze bijdrage betalen. Dit beginsel is reeds vóór 
1938 vastgesteld middels koninklijk besluit nr. 2295 van 3 augustus 1928. Het niet betalen van de bijdrage 
wordt beschouwd als het niet vervullen van de belastingplicht."
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30790ee1-fa22-449f-98f3-098dc86215fd.html). Uit de beschikbare informatie blijkt echter dat 
het verzegelen van televisietoestellen - zoals beschreven in punt 13 van het verzoekschrift -
niet tot de sancties behoort voor het niet betalen van de "canone di abbonamento". In ieder 
geval wijst de Commissie erop dat in artikel 51 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie bepaald is dat het Handvest enkel van toepassing is op de lidstaten "wanneer 
zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen"1. Bijgevolg dient een nationale rechtbank te 
beoordelen of eventuele sancties voor het niet betalen van de "canone di abbonamento" 
proportioneel zijn en in overeenstemming zijn met het nationale grondwettelijke recht en de 
beginselen daarvan.   

Ten derde lijken indieners van oordeel dat het ontbreken van ondertitels bij de programma's 
die op de RAI worden getoond een schending is van de openbaredienstverplichting van de 
RAI. In dit verband wijst de Commissie erop dat in artikel 7 van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten2 bepaald is dat "de lidstaten de onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten aansporen ervoor te zorgen dat hun diensten gefaseerd toegankelijk worden 
voor personen met een visuele of auditieve handicap". Bijgevolg legt de Europese Unie niet 
rechtstreeks een verplichting op aan aanbieders van mediadiensten om voor al hun 
programma's ondertitels aan te bieden.   

In ieder geval is het zo dat indien ondertitels krachtens de nationale wetgeving deel zouden 
uitmaken van de openbaredienstverplichting, AGCOM verantwoordelijk zou zijn voor de 
controle op de correcte naleving door de RAI van de opgelegde verplichtingen. Dit heeft 
eveneens betrekking op mogelijke verplichtingen om programma's uit te zenden in 
minderheidstalen.

(iii) mogelijke gevolgen van een recente nationale uitspraak van de Consiglio di Stato met 
betrekking tot de RAI

Volgens de vaste rechtspraak hebben de lidstaten er middels het protocol van Amsterdam3

mee ingestemd dat "[d]e bepalingen van het [EG-]Verdrag geen afbreuk [doen] aan de 
bevoegdheid van de lidstaten om te voorzien in de financiering van de publieke omroep, voor 
zover deze financiering wordt verleend aan omroeporganisaties voor het vervullen van de 
publieke opdracht zoals toegekend, bepaald en georganiseerd door iedere lidstaat, en voor 
zover deze financiering de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de 
mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig verandert dat het 
gemeenschappelijk belang zou worden geschaad, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verwezenlijking van de opdracht van deze publieke dienst"4.

De taak van de Commissie blijft inderdaad beperkt tot het beoordelen of aan openbare 
omroepen verleende staatssteun beperkt is tot wat noodzakelijk is om de duidelijk 
vastgestelde openbaredienstverplichtingen waarmee zij zijn belast te financieren, en dat deze 
steun niet tot onnodige concurrentieverstoringen leidt5. 

Zoals verduidelijkt door de Commissie in haar antwoord op het verzoekschrift van 20 
september 2013, heeft de Commissie specifiek beoordeeld of de RAI-omroepbijdrage en de 

                                               
1 Zie in dit verband ook zaak C-260/89 ERT, [1991], blz. I-2925, paragrafen 41 t/m 45. 
2 Zie met name artikel 7 van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten), PB L 95/1. 

3 Momenteel protocol 19 bij het VWEU. 
4 Zie zaak T-568/08, M6 en TF1 / Commissie, arrest van 1 juli 2010, paragraaf 125. 
5 Zie eveneens zaak T-520/09, TF1 e.a. / Commissie, arrest van 10 juli 2012, paragraaf 117. 
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publieke opdracht van RAI voldoen aan de EU-regels inzake staatssteun in haar besluit van 20 
april 2005. In dat besluit stelde de Commissie vast dat, rekening houdend met bepaalde 
wijzigingen die in 2004 zijn doorgevoerd in Italië, de bestaande financiering van de RAI via 
de omroepbijdrage staatssteun vormt die verenigbaar is met de interne markt. 

Zoals overweging 58 van het besluit in herinnering brengt, bestaat één van de wijzigingen erin 
dat de RAI in overeenstemming met artikel 18 van legge n. 112/2004 geen geld mag
gebruiken dat geïnd is door middel van de "canone" om activiteiten te financieren die buiten 
de openbaredienstverplichtingen van de omroep vallen. Artikel 19 van dezelfde wet bepaalt 
dat het tot de bevoegdheden van AGCOM behoort om te controleren of de dienst van 
openbaar belang wordt aangeboden in overeenstemming met de wetgeving. 

Indieners voeren aan dat de Commissie, in overeenstemming met de uitspraak van de 
Consiglio di Stato van 30 augustus 2013, haar onderzoek naar de "canone di abbonamento" 
dient te heropenen, aangezien er in de uitspraak op wordt gewezen dat artikel 22, lid 3, van 
het "contratto di servizio RAI" voor 2010-2012 moet worden beschouwd als illegale 
staatsteun. Deze bepaling werd dan ook door de uitspraak geannuleerd. 

Volgens de door de nationale rechter geannuleerde bepaling diende RAI zich ertoe in te zetten 
het gebruik van TIVUSAT, het gekozen satellietsysteem, te bevorderen. Volgens de 
rechtbank wordt de bevordering van TIVUSAT gefinancierd door middel van de "canone", en 
worden overheidsgelden dus gebruikt voor doeleinden die niet binnen de 
openbaredienstverplichtingen van de RAI vallen. De nationale rechter is met name van 
oordeel dat de bevordering van TIVUSAT kan zorgen voor een economisch voordeel, niet 
enkel voor Tivù, het bedrijf dat het gekozen satellietsysteem beheert, maar eveneens voor de 
twee televisie-exploitanten die Tivù samen met de RAI hebben opgericht (namelijk RTI en 
Telecom Italia), en voor de exploitanten waarvan de programma's worden uitgezonden via het 
systeem.

Beleidshalve is de Commissie ingenomen met de toepassing door nationale rechters van de 
regels inzake staatssteun. Zoals door de Commissie wordt erkend in haar mededeling over de 
handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties, is ze van mening 
dat, ondanks het feit dat "particuliere handhavingszaken voor de nationale rechter tot nog toe 
op staatssteungebied een betrekkelijk geringe rol hebben gespeeld, [...] dergelijke zaken voor 
het staatssteunbeleid veel voordelen kunnen hebben"1.  

De Commissie behoudt echter, onder toezicht van de EU-rechtbanken, exclusief de 
bevoegdheid om te beoordelen of maatregelen inzake staatssteun in overeenstemming zijn 
met de interne markt. Het enkele feit dat een nationale rechter heeft geoordeeld dat een 
bepaalde steunmaatregel onwettig is, en bijgevolg deze maatregel heeft verboden, brengt geen 
verplichting voor de Commissie met zich mee om een onderzoek op te starten. Er dient te 
worden benadrukt dat, wanneer een nationale rechtbank van oordeel is dat een steunmaatregel 
onwettig is, ze deze maatregel dient te annuleren en de terugvordering met rente van de reeds 
betaalde onwettige staatssteun dient te bevelen. In dit geval heeft de maatregel geen gevolgen 
meer, zonder dat het nodig is dat de Commissie tussenbeide komt.    

In het licht van de wederzijdse loyale samenwerking die de relatie tussen de Commissie en de 
nationale rechtbanken kenmerkt, kan een definitieve vaststelling zoals de vaststelling die door 
de Consiglio di Stato op 30 augustus 2013 is gedaan, door de Commissie in rekening worden 

                                               
1 Mededeling van de Commissie over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke 

instanties (PB C 85 van 9 april 2009, blz. 1-22, paragraaf 5.
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genomen in het kader van haar voortdurend toezicht op de steunstelsels in de lidstaten, zoals 
bepaald in artikel 108, lid 1, van het VWEU.

Conclusies   

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie het in dit stadium niet adequaat het onderzoek 
betreffende de financiering van de RAI te heropenen. De Commissie is echter voornemens de 
Italiaanse autoriteiten te verzoeken verslag uit te brengen over de naleving van haar besluit uit 
2005. 


