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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1633/2012, którą złożyli Mara Bizzotto, Gino Agerde i Rosario 
Boschieri w imieniu Comitato Libera informazione Radio Televisiva (Włochy), 
wraz z 11 432 podpisami, w sprawie niezgodności opłaty licencyjnej na rzecz 
RAI TV (Włochy) z prawem UE

1. Streszczenie petycji

W petycji wzywa się do zniesienia obowiązkowej opłaty licencyjnej na rzecz RAI TV we 
Włoszech. Według składających petycję opłata stanowi niezgodną z prawem pomoc państwa 
i narusza zasady wolnej konkurencji w Unii Europejskiej oraz, w szczególności, narusza 
przepisy art. 86 i 87 TFUE.

Tak zwana opłata licencyjna na rzecz RAI, która stanowi około 50% rocznego przychodu 
spółki, to obowiązkowy podatek od usług audiowizualnych, będący źródłem korzyści 
wyłącznie dla publicznej telewizji RAI.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

W petycji wzywa się do zniesienia opłaty licencyjnej na rzecz RAI TV we Włoszech, która 
jest obowiązkowym podatkiem od wszystkich właścicieli urządzeń umożliwiających odbiór 
sygnałów nadawczych (w tym sygnałów rozsiewanych tymczasowo we Włoszech) i która jest 
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źródłem korzyści wyłącznie dla nadawcy publicznego RAI. Opłata stanowi około 50% 
rocznego przychodu RAI. 

Składający petycję kwestionują opłatę, sposób finansowania RAI oraz jej misję publiczną i jej 
wypełnianie. Według składających petycję opłata stanowi niezgodną z prawem pomoc 
państwa, która pozostaje w sprzeczności z warunkami zgodności określonymi w art. 106 
ust. 2 TFUE (dawny art. 86 ust. 2 Traktatu WE).

Uwagi Komisji

W prawie Unii Europejskiej1 uznano rolę nadawców publicznych oraz swobodę państw 
członkowskich w zakresie organizacji nadawania publicznego i systemu finansowania tej 
działalności. W związku z tym do kompetencji państw członkowskich należy ustalenie formy, 
np. za pomocą opłat, i warunków finansowania publicznego, o ile takie finansowanie nie 
wpływa na warunki handlowe i konkurencję w UE w zakresie, w jakim byłoby to sprzeczne 
ze wspólnym interesem. Co do zasady prawo UE zakazuje pomocy państwa, lecz w TFUE 
przewidziano wyjątki od tego ogólnego zakazu. Na przykład w obszarze nadawania 
finansowanie nadawcy publicznego przez państwo w celu wypełnienia przez niego misji 
publicznej można uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, jeżeli spełnione są określone 
warunki (zob. komunikat Komisji w sprawie stosowania pomocy państwa wobec radiofonii 
i telewizji publicznej2).

W tym przypadku zadaniem Komisji jest monitorowanie zgodności z unijnymi zasadami 
pomocy państwa. W szczególności, jak wyjaśniono w w/w komunikacie, Komisja musi 
ocenić, czy pomoc państwa przyznana nadawcom publicznym ogranicza się do kwoty 
niezbędnej do finansowania powierzonych im jasno określonych zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych oraz czy nie powoduje ona niepotrzebnego zakłócenia 
konkurencji. Jeżeli warunki te są spełnione, finansowanie publicznej działalności nadawczej 
przez państwo można uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym. 

W swojej decyzji z dnia 20 kwietnia 2005 r.3 Komisja szczegółowo oceniła zgodność opłaty 
licencyjnej na rzecz RAI i misji publicznej RAI z unijnymi zasadami pomocy państwa. W 
decyzji tej stwierdzono, że finansowanie RAI za pomocą opłat licencyjnych stanowi pomoc 
państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym. Komisja zwróciła zwłaszcza uwagę, że RAI 
oficjalnie powierzono misję publiczną, a określenie misji publicznej RAI jest wystarczająco 
jasne i precyzyjne oraz nie stanowi nadużycia. Z uwagi na dodatkowe środki przyjęte przez 
Włochy w 2004 r. pomoc państwa na rzecz RAI uznano za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

W petycji stwierdza się również, że telewizja RAI kilkakrotnie została ukarana grzywną oraz 
że złożono przeciw niej pozew zbiorowy o niewypełnianie misji publicznej. Wydaje się, że
wskazuje to na skuteczność mechanizmów kontroli funkcjonujących na szczeblu krajowym, 

                                               
1 Protokół do Traktatu WE w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich, załączony 

do traktatu z Amsterdamu („protokół z Amsterdamu”). 
2 Komunikat Komisji w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej, 

Dz.U. C 257 z 27.10.2009, s. 1:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:PL:PDF.

3 Decyzja z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie pomocy państwa E9/2005 (dawna C 62/1999) – Włochy –
opłata licencyjna na rzecz RAI,

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
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jeśli chodzi o zapewnienie wypełniania przez RAI misji publicznej. 

W petycji zakwestionowano również przekazanie przez RAI jej kanałów satelitarnych 
RAISAT na rzecz SAT TV, ponieważ, jak argumentowano, skutkuje to tym, że RAI dociera 
do mniejszej liczby użytkowników i zmusza użytkowników do zakupu dekodera. Wydaje się 
jednak, że to przekazanie samo w sobie nie oznacza, że RAI nie wypełnia swojej misji 
publicznej zgodnie z opisem zawartym w decyzjach Komisji z dnia 15 października 2003 r.1 i 
z dnia 20 kwietnia 2005 r. Niemniej jednak, jak wskazano powyżej, istnieją krajowe 
mechanizmy kontroli zapewniające wypełnienie przez RAI jej misji publicznej. W tym 
przypadku należy również zwrócić uwagę, że wsparcie publiczne dla nadawców publicznych 
nie ma wpływu na platformę wykorzystywaną do nadawania. 

W tych okolicznościach i na podstawie dostępnych informacji Komisja uważa, że 
finansowanie RAI przez państwo nie stanowi niezgodnej z prawem i z zasadami pomocy 
państwa. W związku z tym nie uważa ona, że na tym etapie należy (ponownie) wszcząć 
dochodzenie w sprawie RAI. 

Podsumowanie

Komisja wcześniej badała kwestię finansowania misji publicznej włoskiego nadawcy 
publicznego RAI pod kątem zgodności z zasadami pomocy państwa i ustaliła, że jest ono 
zgodne z rynkiem wewnętrznym. Na podstawie dostępnych informacji Komisja uważa, że na 
tym etapie nie należy (ponownie) wszczynać dochodzenia w sprawie finansowania włoskiego 
nadawcy publicznego RAI przez państwo. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

W wyniku posiedzenia Komisji Petycji, które odbyło się w dniu 17 października 2013 r. oraz 
jako uzupełnienie do początkowego komunikatu w sprawie tej petycji Komisja chce 
przekazać dodatkowe informacje dotyczące zgłoszonych kwestii. 

(i) charakter „opłaty abonamentowej”

Komisja przypomina, iż opłaty licencyjne, takie jak te kwestionowane przez składających 
petycję, stanowią składkę na funkcjonowanie i utrzymanie radiofonii i telewizji publicznej. 
Nie stanowią one zatem świadczenia za otrzymywanie usług, nie są też przedmiotem umowy 
między użytkownikami a dostawcami usług.

Obowiązek wnoszenia opłat licencyjnych został powiązany z posiadaniem urządzenia 
umożliwiającego odbiór nadawanych programów. Niemniej jednak obecnie urządzenia 
umożliwiające odbiór to już nie tylko odbiorniki radiowe i telewizyjne. W UE zostały 
niedawno opracowane inne systemy, w których składka nie jest już powiązana z posiadaniem 
odbiornika telewizyjnego. Na przykład Finlandia zastąpiła licencję telewizyjną 
bezwarunkową opłatą za korzystanie z radiofonii i telewizji publicznej od indywidualnych 
dochodów. Również opłata licencyjna w Niemczech stanowi obecnie składkę płaconą przez 
wszystkie gospodarstwa domowe niezależnie od wyposażenia lub korzystania z telewizji czy
radia.

                                               
1 Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie środków zastosowanych przez Włochy wobec RAI 

SpA, opublikowana w Dz.U. L 119 z 23.4.2004, s. 1.
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W odniesieniu do „opłaty abonamentowej” Komisja w swojej decyzji z dnia 20 kwietnia 2005 
r.1 („decyzja”) zauważyła, że stanowi ona najważniejszy mechanizm finansowania RAI, 
włoskiego nadawcy publicznego. Ponadto w prawie włoskim opłata licencyjna jest wyraźnie 
powiązana z obowiązkiem świadczenia publicznych usług nadawczych nałożonym na RAI. W 
decyzji potwierdza się również, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem włoskim „opłata 
abonamentowa” jest od zawsze postrzegana jako obowiązek podatkowy2.

(ii) Wywiązywanie się przez RAI z jej zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych

Składający petycję uważają również, że RAI pod wieloma względami nie wywiązuje się ze 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych. 

Po pierwsze składający petycję twierdzą, że ok. dwóch milionów Włochów nie może oglądać 
RAI, ponieważ mieszkają w określonych regionach, albo nie mogą pozwolić sobie na 
dekoder, albo są niepełnosprawni; stanowi to naruszenie misji publicznej. Komisja zauważa, 
że nadzorem monitorowania wypełniania misji publicznej zajmuje się w pierwszej kolejności 
AGCOM. Niemniej jednak zauważa się również, że w trakcie posiedzenia Komisji Petycji 
przedstawiciele RAI ogłosili, że „RAI podjęła już działania w odniesieniu do niektórych 
podejmowanych tematów, jak pokazano na przykład w odniesieniu do zgłaszanych 
problemów z odbiorem sygnału w określonych obszarach terytorium Włoch. Porozumienie 
proceduralne, jakie RAI niedawno podpisała z Ministerstwem ds. rozwoju gospodarczego i z 
AGCOM, mające na celu właśnie zagwarantowanie jak największej dostępności dla 
wszystkich użytkowników ramówki radiofonii i telewizji publicznej, powinno we względnie 
krótkim czasie doprowadzić do rozwiązania problemów z odbiorem, generowanych przez 
zakłócenia ze strony lokalnych nadawców lub przez nieprzystosowanie, niektórych 
częstotliwości”.

Po drugie składający petycję uważają, że domniemana sankcja polegająca na blokowaniu 
odbiorników telewizyjnych osób, które nie płacą „opłaty abonamentowej”, pozbawia je 
przysługującego im zgodnie z art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej prawa do 
dostępu do informacji. W związku z powyższym Komisja zauważa, że jak wyjaśniono 
powyżej, „opłata abonamentowa” stanowi obowiązek podatkowy. Na szczeblu UE brak jest 
harmonizacji pod względem tego typu obowiązków podatkowych. Państwa członkowskie 
mają pełną swobodę wyboru obowiązków podatkowych, jakie ich zdaniem należy 
wprowadzić. Wskutek powyższego państwa członkowskie mogą również ustanawiać systemy 
egzekwowania takich zobowiązań zgodnie z własnym wyborem. 

Możliwe sankcje za nieuiszczanie „opłaty abonamentowej” są opisane na stronie internetowej 
RAI: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-98f3-
098dc86215fd.html. Niemniej jednak zgodnie z dostępnymi informacjami praktyka 
blokowania odbiorników telewizyjnych, opisana w pkt 13 petycji, nie jest wskazana wśród 
sankcji za nieuiszczanie „opłaty abonamentowej”. Niezależnie od wszystkiego Komisja 

                                               
1 Decyzja z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie pomocy państwa E9/2005 (dawna C 62/1999) – Włochy – opłata 

licencyjna na rzecz RAI, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf, 
motyw 9.

2 Motyw 34 decyzji brzmi następująco: „Opłata abonamentowa była i nadal jest obowiązkiem podatkowym 

służącym do finansowania radiofonii i telewizji publicznej. Wszyscy posiadacze urządzeń służących do 
odbioru transmitowanego sygnału mają obowiązek uiszczać tę opłatę. Ta zasada została ustanowiona jeszcze 
przed 1938 r. dekretem królewskim nr 2295 z dnia 3 sierpnia 1928 r. Nieuiszczenie opłaty abonamentowej jest 
postrzegane jako uchylanie się od płacenia podatku”.
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zauważa, że zgodnie z art. 51 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej ma Karta 
zastosowanie w państwach członkowskich „wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii”1. W związku z powyższym do kompetencji sądu krajowego należy ustalenie, czy 
możliwe sankcje za nieuiszczanie „opłaty abonamentowej” są proporcjonalne i spójne z 
krajowym prawem konstytucyjnym oraz z zasadami konstytucyjnymi.

Po trzecie składający petycję wydają się uważać, że brak napisów dialogowych w programach 
RAI stanowi naruszenie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych przez RAI. W 
odniesieniu do powyższego Komisja zauważa, że zgodnie z art. 7 dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych2 „państwa członkowskie zachęcają dostawców usług 
medialnych podlegających ich jurysdykcji do zapewniania, by świadczone przez nich usługi 
stawały się stopniowo dostępne dla osób z upośledzeniami wzroku lub słuchu”. Prawo Unii 
Europejskiej nie nakłada zatem bezpośrednio na nadawców obowiązku dodawania napisów 
dialogowych we wszystkich nadawanych przez nich programach.

Niezależnie od powyższego, jeśli napisy dialogowe stanowiłyby część misji publicznej 
zgodnie z przepisami krajowymi, kontrolowanie prawidłowego wypełniania przez RAI 
zobowiązań należałoby do AGCOM. To samo odnosiłoby się do wszelkich zobowiązań do 
nadawania programów w językach mniejszości.

(iii) potencjalny wpływ niedawnego orzeczenia krajowego Rady Państwa w odniesieniu do 
RAI

W oparciu o utrwalone orzecznictwo zgodnie z uzgodnieniami państw członkowskich w 
ramach Protokołu z Amsterdamu3, „postanowienia traktatu nie naruszają kompetencji państw 
członkowskich w zakresie zapewnienia finansowania publicznego nadawania w zakresie, w 
jakim takie finansowanie przyznaje się organizacjom nadawczym w celu wypełnienia misji 
służby publicznej, która została powierzona, określona i zorganizowana przez każde państwo 
członkowskie, oraz w zakresie, w jakim takie finansowanie nie wpływa na warunki handlowe 
i konkurencję we Wspólnocie w zakresie, w jakim byłoby to sprzeczne ze wspólnym 
interesem, przy uwzględnieniu konieczności realizacji mandatu tej służby publicznej”4.

Faktycznie zadanie Komisji ogranicza się do oceny, czy pomoc państwa przyznana publicznej 
radiofonii i telewizji ogranicza się do tego, co jest niezbędne do finansowania precyzyjnie 
określonych zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych im powierzonych, oraz czy 
taka pomoc nie prowadzi do niepotrzebnych zakłóceń konkurencji5. 

Jak wyjaśniono w odpowiedzi Komisji na petycję z dnia 20 września 2013 r., w swojej 
decyzji z dnia 20 kwietnia 2005 r. Komisja szczegółowo oceniła zgodność opłaty licencyjnej 
na rzecz RAI i misji publicznej RAI z unijnymi zasadami pomocy państwa. W tej decyzji 
Komisja zauważyła, że w świetle niektórych zmian przyjętych we Włoszech w 2004 r. 
bieżące finansowanie RAI za pomocą „opłaty abonamentowej” stanowi pomoc państwa 
zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

Wśród tych zmian, w motywie 58 decyzji przypomina się, że zgodnie z art. 18 ustawy nr 

                                               
1 Zob. również Sprawa C-260/89 ERT, [1991], s. I-2925, ustępy 41 do 45.
2 Zob. Art. 7 dyrektywy 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 

koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych) Dz.U. L 95/1. 

3 Obecnie Protokół 19 TFUE. 
4 Zob. T-568/08, M6 i TF1 przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 1 lipca 2010 r., ust. 125. 
5 Zob. T-520/09, TF1 i inni przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 10 lipca 2012 r., ust. 117.
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112/2004 RAI nie ma prawa wykorzystywać pieniędzy zebranych z „opłat abonamentowych” 
na finansowanie działań, które wykraczają poza ich zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych. Zgodnie z art. 19 tej samej ustawy AGCOM ma obowiązek monitorowania, czy 
usługi użyteczności publicznej są świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wygląda na to, że składający petycję uważają, że w wyniku orzeczenia Rady Państwa z dnia 
30 sierpnia 2013 r. Komisja powinna na nowo podjąć dochodzenie w sprawie „opłaty 
abonamentowej” RAI, ponieważ w orzeczeniu stwierdzono, że art. 22 ust. 3 „umowy o 
świadczeniu usług RAI” 2010 – 2012 stanowi nielegalną pomoc państwa i anulowano go.  

Zapis anulowany przez sąd krajowy stanowił o zobowiązaniu RAI do zachęcania do 
korzystania z TIVUSAT, wybranego systemu satelitarnego. Według sądu wspieranie 
TIVUSAT jest finansowane z „opłaty abonamentowej”, dlatego też wiąże się z 
wykorzystaniem funduszy publicznych na cele daleko wykraczające poza zobowiązania RAI 
z tytułu świadczenia usług publicznych. Dokładniej rzecz biorąc, według sądu krajowego 
promowanie TIVUSAT może dawać przewagę ekonomiczną nie tylko dla Tivù, 
przedsiębiorstwa zarządzającego wybranym systemem satelitarnym, ale również dla dwóch 
operatorów telewizyjnych, którzy wraz z RAI utworzyli Tivù (czyli RTI i Telecom Italia), 
oraz dla operatorów, których programy są nadawane w tym systemie. 

Z punktu widzenia polityki Komisja z zadowoleniem przyjmuje stosowanie przez sądy 
krajowe reguł dotyczących pomocy państwa. Jak wynika z komunikatu Komisji w sprawie 
egzekwowania prawa dotyczącego pomocy państwa przez sądy krajowe, pomimo faktu, że 
„rzeczywiste egzekwowanie przepisów w sądach krajowych przez osoby prywatne odgrywa 
stosunkowo ograniczoną rolę w pomocy państwa, Komisja uznaje, że powództwa wytaczane 
przez osoby prywatne mogą przynieść znaczące korzyści dla polityki w zakresie pomocy 
państwa”1. 

Niemniej jednak Komisja nadal zachowuje wyłączną odpowiedzialność, podlegającą 
przeglądowi ze strony trybunałów UE, za analizę spójności środków w zakresie pomocy 
państwa z rynkiem wewnętrznym. Sam fakt, że sąd krajowy uznał, że określone środki 
stanowiły nielegalną pomoc i w związku z tym zakazał stosowania tych środków, nie tworzy 
wobec Komisji obowiązku rozpoczęcia dochodzenia. Należy podkreślić, że jeśli sąd krajowy 
uznaje, że środek stanowi nielegalną pomoc, musi on anulować ten środek oraz nakazać 
odzyskanie wraz z odsetkami nielegalnej pomocy państwa, która została już wypłacona. W 
tym przypadku wpływ danego środka znika bez konieczności interwencji Komisji.

Niemniej jednak w świetle wzajemnej lojalnej współpracy, jaka cechuje stosunki między 
Komisją a sądami krajowymi, takie ostateczne ustalenie jak to przedstawione przez Radę 
Państwa w dniu 30 sierpnia 2013 r. może zostać uwzględnione przez Komisję w ramach 
stałego monitorowania systemów pomocy w państwach członkowskich zgodnie z art. 108 ust. 
1 TFUE.

Podsumowanie

W opisanych okolicznościach i na tym etapie Komisja nie uważa za stosowne ponownego 
rozpoczęcia dochodzenia w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do finansowania RAI. 
Komisja zamierza jednak zwrócić się do władz Włoch z prośbą o przedstawienie 
sprawozdania w sprawie sposobu zapewnienia spójności z jej decyzją z 2005 r. 

                                               
1 Komunikat Komisji w sprawie egzekwowania prawa dotyczącego pomocy państwa przez sądy krajowe, Dz.U. 

C 85, 9 kwietnia 2009 r. s. 1-22, ust. 5.


