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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1633/2012, adresată de Mara Bizzotto, Gino Agerde și Rosario 
Boschieri, în numele „Comitato Libera informazione Radio Televisiva” (Italia), 
însoțită de 11 432 de semnături, privind conflictul taxei de licență a RAI TV 
(Italia) cu legislația UE

1. Rezumatul petiției

Petiția solicită abrogarea taxei obligatorii de licență a RAI TV în Italia. Potrivit petiționarilor, 
taxa constituie un ajutor de stat ilegal și încalcă libera concurență în Uniunea Europeană și, în 
special, încalcă articolele 86 și 87 din TFUE.

Așa-numita taxă de licență a RAI, care reprezintă aproximativ 50 % din venitul anual al 
societății, este o taxă obligatorie pentru servicii audiovizuale în beneficiul exclusiv al 
televiziunii publice de stat RAI.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Petiția solicită abrogarea taxei de licență TV a RAI în Italia, o taxă obligatorie impusă tuturor 
posesorilor unui aparat care poate recepționa semnale de radiodifuziune (inclusiv pe cele care 
circulă temporar în Italia), în beneficiul exclusiv al serviciului public de radiodifuziune RAI. 
Taxa constituie aproximativ 50 % din venitul anual al RAI. 
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Petiționarii denunță taxa, finanțarea RAI, precum și misiunea de serviciu public a RAI și 
respectarea acesteia. Potrivit petiționarilor, taxa constituie un ajutor de stat ilegal care nu este 
în conformitate cu condițiile de compatibilitate prevăzute la articolul 106 alineatul (2) din 
TFUE [ex-articolul 86 alineatul (2) din Tratatul CE]. 

Observațiile Comisiei

Legislația Uniunii Europene1 recunoaște rolul serviciilor publice de radiodifuziune și 
libertatea statelor membre de a organiza serviciul public de radiodifuziune și sistemul său de 
finanțare. Prin urmare, determinarea formei – cum ar fi prin introducerea unei taxe – și a 
condițiilor de finanțare publică intră în sfera de competență a statelor membre, în măsura în 
care finanțarea respectivă nu aduce atingere condițiilor în care se efectuează schimburile 
comerciale și concurenței în UE într-o măsură care ar fi contrară interesului comun. În 
principiu, legislația UE interzice ajutoarele de stat, însă TFUE prevede, de asemenea, excepții 
de la această interdicție generală. De exemplu, în domeniul radiodifuziunii, finanțarea de către 
stat a unui serviciu public de radiodifuziune pentru îndeplinirea misiunii sale de serviciu 
public poate fi declarată compatibilă cu piața internă în cazul în care sunt îndeplinite anumite 
condiții (a se consulta Comunicarea Comisiei privind radiodifuziunea2).

În această privință, sarcina Comisiei este să urmărească respectarea normelor UE privind 
ajutoarele de stat. În special, astfel cum se explică în Comunicarea privind radiodifuziunea, 
Comisia trebuie să determine dacă un ajutor de stat acordat serviciilor publice de 
radiodifuziune se limitează la ceea ce este necesar pentru a finanța obligațiile clar definite ce 
revin serviciilor publice și dacă acest ajutor nu conduce la denaturări nenecesare ale 
concurenței. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, finanțarea de către stat a 
serviciilor publice de radiodifuziune poate fi considerată compatibilă cu piața internă. 

Comisia a evaluat în mod expres conformitatea taxei de licență și a mandatului de serviciu 
public ale RAI cu normele UE privind ajutoarele de stat în Decizia sa din 20 aprilie 20053. În 
decizia respectivă, Comisia a considerat că finanțarea RAI prin taxe de licență constituie un 
ajutor de stat existent compatibil cu piața internă. În special, Comisia a constat că RAI i s-a 
atribuit în mod oficial o misiune de serviciu public și că definiția misiunii de serviciu public a 
RAI este suficient de clară și exactă și nu conține niciun abuz. Având în vedere măsurile 
suplimentare adoptate de Italia în 2004, ajutorul de stat acordat RAI a fost considerat 
compatibil cu piața internă.

De asemenea, petiția susține că RAI a fost amendată de mai multe ori și că împotriva sa s-a 
introdus o acțiune colectivă, pe motivul nerespectării misiunii sale de serviciu public. Acest 
lucru pare să indice mai degrabă faptul că mecanismele de control instituite la nivel național 
pentru a garanta faptul că RAI își respectă misiunea de serviciu public sunt eficiente. 

                                               
1 Protocolul la Tratatul CE privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre, anexat la Tratatul de 

la Amsterdam („Protocolul de la Amsterdam”). 
2   Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de 

radiodifuziune, JO C 351, 27.10.2009, p. 20.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:RO:PDF

3 Decizia din 20 aprilie 2005 în cauza privind ajutorul de stat E9/2005 (ex C 62/1999) –  Italia – taxa de licență 
a RAI,

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf  .
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În final, petiția reclamă transferul de către RAI al canalelor sale prin satelit RAISAT către 
SAT TV, susținând că acest lucru ar avea drept consecință accesul unui număr mai mic de 
utilizatori la RAI și obligarea utilizatorilor să achiziționeze un decodor. Totuși, acest transfer 
nu pare să indice că, astfel, RAI nu-și îndeplinește misiunea sa de serviciu public, astfel cum 
se menționează în deciziile Comisiei din 15 octombrie 20031 și 20 aprilie 2005. În orice caz, 
astfel cum se specifică mai sus, există mecanisme naționale de control care să garanteze faptul 
că RAI se conformează misiunii sale de serviciu public. În această privință, ar trebui să se 
rețină, de asemenea, că sprijinul public pentru serviciile publice de radiodifuziune este neutru 
în ceea ce privește platforma utilizată pentru radiodifuziune. 

În aceste împrejurări și având în vedere informațiile de care dispune, Comisia nu consideră că 
finanțarea publică a RAI constituie un ajutor de stat ilegal și incompatibil. Prin urmare, ea nu 
consideră ca fiind oportună (re)deschiderea în acest moment a unei investigații privind 
ajutoarele de stat acordate RAI. 

Concluzie

Comisia a anchetat anterior finanțarea și misiunea de serviciu public a serviciului public de 
radiodifuziune italian, RAI, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat și a 
considerat că acestea sunt compatibile cu piața internă. Pe baza informațiilor de care dispune, 
Comisia nu consideră ca fiind oportună în acest moment (re)deschiderea unei investigații 
privind finanțarea de către stat a serviciului public italian de radiodifuziune RAI. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 31 ianuarie 2014

În urma reuniunii din 17 octombrie 2013 a Comisiei PETI și în plus față de comunicarea 
inițială privind această petiție, Comisia ar dori să furnizeze mai multe informații cu privire la 
chestiunile prezentate. 

(i) natura taxei de abonament („canone di abbonamentoˮ)

Comisia reamintește că taxele de licență, precum cele contestate de petiționari, reprezintă o 
contribuție la existența și întreținerea serviciilor publice de radiodifuziune. Prin urmare, aceste 
taxe nu reprezintă o compensație pentru serviciile de care se beneficiază, nici nu fac obiectul 
unui contract între utilizatori și furnizori. 

Obligația de plată a unei taxe de licență a fost condiționată de deținerea dispozitivului care 
permite receptarea programelor transmise. Cu toate acestea, în prezent, dispozitivele care 
permit receptarea nu se limitează strict la aparatele radio sau la televizoare. În ultima perioadă 
în UE au fost elaborate alte sisteme, în cazul cărora contribuția nu mai este condiționată de 
deținerea unui televizor. Finlanda, de pildă, a înlocuit taxa de licență TV cu o taxă de 
radiodifuziune publică prelevată necondiționat asupra venitului individual. De asemenea, taxa 
de licență din Germania reprezintă în prezent o contribuție plătită de toate gospodăriile, 
indiferent de ce echipamente dețin sau dacă utilizează sau nu televizorul ori aparatul radio.

În ceea ce privește taxa de abonament, Comisia a remarcat, în Decizia sa din 20 aprilie 20052

                                               
1 Decizia Comisiei din 15 octombrie 2003 privind măsurile aplicate de Italia în favoarea RAI SpA, publicată în 

JO L 119, 23.4.2004, p. 1.
2 Decizia din 20 aprilie 2005 în cauza E9/2005 (ex C 62/1999) – Italia – taxa pe licență RAI, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf , considerentul 9.



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

RO

(denumită în continuare „deciziaˮ), faptul că acesta reprezintă cel mai important mecanism de 
finanțare a RAI, serviciul public de radiodifuziune italian. În plus, legislația italiană 
condiționează în mod clar taxa de licență de obligația de serviciu public de radiodifuziune 
impusă RAI. Decizia recunoaște, de asemenea, că, potrivit jurisprudenței italiene constante, 
taxa de abonament a fost considerată dintotdeauna o obligație fiscală1.

(ii) Îndeplinirea de către RAI a obligațiilor care îi revin în calitate de serviciu public

Petiționarii consideră, de asemenea, că RAI nu și-a îndeplinit obligațiile de serviciu public în 
numeroase cazuri. 

În primul rând, petiționarii susțin că există circa două milioane de italieni care nu pot urmări 
RAI, deoarece locuiesc în anumite regiuni sau nu își pot permite un decodor sau au un 
handicap; acest lucru ar încălca obligația de serviciu public. Comisia remarcă faptul că 
monitorizarea îndeplinirii misiunii de serviciu public este în primul rând de competența 
AGCOM („Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”). Cu toate acestea, se reține, de 
asemenea, faptul că, în cursul reuniunii Comisiei PETI, reprezentanții RAI au anunțat că 
„RAI a întreprins deja acțiuni referitoare la anumite subiecte abordate, astfel cum s-a 
demonstrat, de exemplu, în privința problemelor reclamate privind receptarea semnalului în 
zone limitate ale teritoriului italian. Acordul procedural recent semnat de RAI cu Ministerul 
Dezvoltării Economice și cu AGCOM, tocmai pentru a asigura accesul cât mai larg al tuturor 
utilizatorilor la programele serviciului public, ar trebui să ducă relativ rapid la depășirea 
problemelor de recepție generate de interferențe ale posturilor de radiodifuziune locale sau de 
caracterul inadecvat al unor frecvențe.

În al doilea rând, se pare că petiționarii consideră că o presupusă sancțiune aplicată prin 
sigilarea televizoarelor deținute de persoanele care nu plătesc taxa de abonament le privează 
pe acestea de drepturile care le revin în temeiul articolului 11 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, și anume de dreptul de acces la informații. În această 
privință, Comisia menționează că, în conformitate cu explicațiile susmenționate, taxa de 
abonament reprezintă o obligație fiscală. Nu există la nivelul UE o armonizare a obligațiilor 
fiscale de acest tip. Statele membre sunt libere să aleagă în vederea impunerii obligațiile 
fiscale pe care le consideră cele mai adecvate. În consecință, statele membre pot, de 
asemenea, în funcție de preferințe, să instituie sisteme prin care să asigure respectarea unor 
astfel de obligații.

Pe pagina de internet a RAI sunt descrise sancțiunile potențiale pentru neplata taxei de 
abonament: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-98f3-
098dc86215fd.html. Cu toate acestea, potrivit informațiilor disponibile, practica de sigilare a 
televizorului, astfel cum este prezentată la punctul 13 al petiției, nu figurează printre 
sancțiunile aplicabile pentru neplata taxei de abonament. În orice caz, Comisia observă că la 
articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se prevede că aceasta este 
aplicabilă statelor membre numai „[...] în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul 
Uniuniiˮ2. Prin urmare, ar fi de competența unei instanțe naționale să decidă dacă potențialele 
sancțiuni impuse pentru neplata taxei de abonament sunt proporționale și compatibile cu 

                                               
1 Considerentul 34 din decizie are următorul conținut: „Taxa de licență a fost și continuă să fie o sarcină fiscală 

menită să finanțeze serviciul public de radiodifuziune. Toți deținătorii de echipamente pentru recepția 
semnalului de radiodifuziune sunt obligați să achite această taxă. Acest principiu a fost instituit deja înainte de 
1938 prin Decretul regal italian nr. 2295 din 3.8.1928. Neplata taxei se consideră a fi o neîndeplinire a 
obligațiilor fiscale.ˮ

2 A se vedea în acest sens, și cauza C-260/89 ERT, [1991], p. I-2925, punctele 41-45.
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dreptul și principiile constituționale naționale.

În al treilea rând, se pare că petiționarii consideră că lipsa subtitrărilor din programele RAI 
constituie o încălcare a obligațiilor de serviciu public ale RAI. În această privință, Comisia 
observă că la articolul 7 din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale1 se prevede că 
„[s]tatele membre încurajează furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor să 
asigure punerea treptată a serviciilor furnizate la dispoziția persoanelor cu deficiențe de văz 
sau de auzˮ. Prin urmare, legislația UE nu impune în mod direct serviciilor de radiodifuziune 
să asigure subtitrări pentru toate programele lor.

În orice caz, chiar dacă asigurarea subtitrărilor ar face parte din misiunea de serviciu public în 
temeiul dreptului național, ar fi de responsabilitatea AGCOM să verifice îndeplinirea în mod 
corespunzător de către RAI a obligațiilor care îi revin. Această observație ar fi valabilă și 
pentru orice obligație de a transmite programe în limbile minorităților.

(iii) impactul potențial al unei hotărâri naționale privind RAI recent pronunțate de Consiglio 
di Stato (Consiliul de Stat)

Acordul la care au ajuns statele membre prin Protocolul de la Amsterdam2, potrivit căruia 
„[d]ispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene nu aduc atingere competenței 
statelor membre de a participa la finanțarea serviciului public de radiodifuziune în măsura în 
care finanțarea se acordă organismelor de radiodifuziune cu scopul ca acestea să își 
îndeplinească misiunea de serviciu public, așa cum a fost ea conferită, definită și organizată 
de fiecare stat membru, și în măsura în care finanțarea respectivă nu aduce atingere condițiilor 
schimburilor și concurenței în Comunitate, într-o măsură care ar fi contrară interesului comun, 
fiind de la sine înțeles că realizarea mandatului acestui serviciu public trebuie să fie luată în 
considerareˮ3 face parte din jurisprudența constantă.

Într-adevăr, sarcina Comisiei se limitează la a stabili dacă ajutorul de stat acordat serviciilor 
publice de radiodifuziune nu depășește ceea ce este necesar pentru finanțarea obligațiilor de 
serviciu public definite în mod clar care le revin și că un astfel de ajutor nu conduce la 
denaturări nenecesare ale concurenței4. 

Astfel cum se precizează în răspunsul Comisiei la petiția din 20 septembrie 2013, Comisia a 
evaluat, în Decizia sa din 2005, conformitatea taxei de licență a RAI și misiunii de serviciu 
public a RAI cu normele privind ajutoarele de stat din UE. În decizia respectivă, Comisia a 
constatat că, având în vedere anumite modificări adoptate de Italia în 2004, finanțarea actuală 
a RAI din taxa de abonament constituie ajutor de stat compatibil cu piața internă. 

Printre aceste modificări, la considerentul 58 din decizie se reamintește că, în conformitate cu 
articolul 18 din Legea italiană nr. 112/2004 (Legge n. 112/2004), RAI nu poate folosi sumele 
colectate din taxa de abonament pentru a finanța activități altele decât obligațiile sale de 
serviciu public. Articolul 19 din aceeași lege prevede că AGCOM îi revine sarcina de a 
verifica dacă serviciul de interes public este oferit în conformitate cu legislația. 

Petiționarii par să considere că, în urma hotărârii Consiliului de Stat (Consiglio di Stato) din 

                                               
1 A se vedea în special articolul 7 din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 

martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative 
în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale), JO L 95, p. 1.

2 În prezent Protocolul nr. 29 la TFUE.
3 A se vedea, de asemenea, cauza T-568/08 – M6 și TF1/Comisia, Hotărârea din 1.7.2010, punctul 125.  
4 A se vedea, de asemenea, cauza T-520/09 – TF1 și alții/Comisia, Hotărârea din 10.7.2012, punctul 117. 
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30 august 2013, Comisia ar trebui să redeschidă ancheta privind taxa de abonament a RAI, 
pentru că în hotărâre s-a apreciat că articolul 22 alineatul (3) din contractul de servicii al RAI 
pentru perioada 2010-2012 (contratto di servizio RAI) constituie ajutor de stat ilegal, iar 
acesta a fost anulat. 

Prevederea anulată de către judecătorul național făcea referire la angajamentul asumat de RAI 
de a promova utilizarea TIVUSAT, sistemul de transmisie prin satelit ales. În opinia instanței, 
promovarea TIVUSAT este finanțată din taxa de abonament și, prin urmare, presupune 
utilizarea fondurilor publice în scopuri care depășesc obligațiile de serviciu public ale RAI. În 
special, potrivit judecătorilor naționali, promovarea TIVUSAT ar putea constitui un avantaj 
economic, nu numai pentru Tivù – societatea care gestionează sistemul transmisie prin satelit 
ales – ci și pentru operatorii de televiziune care au creat Tivù împreună cu RAI (și anume RTI 
și Telecom Italia ) și pentru operatorii ale căror programe sunt transmise prin acest sistem. 

Din rațiuni de politică, Comisia salută aplicarea de către judecătorii naționali a normelor 
privind ajutoarele de stat. Potrivit Comunicării Comisiei privind normele aplicabile 
ajutoarelor de stat de către instanțele naționale, în ciuda faptului că „[a]cțiunile introduse de 
particulari în fața instanțelor naționale în au jucat, până în prezent, doar un rol relativ limitat 
în domeniul aplicării ajutoarelor de stat, Comisia consideră că aceste acțiuni pot fi extrem de 
benefice pentru politica privind ajutoarele de statˮ1ˮ.

Cu toate acestea, Comisia își menține responsabilitatea exclusivă, sub rezerva revizuirii de 
către instanțele UE, în ce privește examinarea compatibilității măsurilor de ajutor de stat cu 
piața internă. Simplul fapt că un judecător național a considerat că o anumită măsură 
constituie un ajutor ilegal, și, prin urmare, a interzis măsura respectivă, nu creează nicio 
obligație pentru Comisie de a deschide o investigație. Ar trebui subliniat faptul că, în cazul în 
care o instanță națională consideră că o măsură constituie ajutor ilegal, ea trebuie să anuleze 
măsura respectivă și să dispună recuperarea cu dobânzi a ajutorului de stat ilegal care ar fi fost 
deja plătit. În acest caz, efectul măsurii dispare fără a fi nevoie de intervenția Comisiei.

Cu toate acestea, având în vedere cooperarea loială reciprocă ce caracterizează relația dintre 
Comisie și instanțele naționale, o constatare definitivă, cum ar fi cea pronunțată de Consiliul 
de Stat (Consiglio di Stato) la 30 august 2013 poate fi luată în considerare de către Comisie în 
procesul de verificare continuă a regimurilor ajutoarelor din statele membre pe care îl 
desfășoară, astfel cum se prevede la articolul 108 alineatul (1) din TFUE.

Concluzii

În aceste condiții, Comisia nu consideră adecvat să redeschidă o investigație privind ajutorul 
de stat în ceea ce privește finanțarea de RAI în această etapă. Cu toate acestea, Comisia 
intenționează să solicite autorităților italiene să prezinte un raport privind modul în care se 
respectă Decizia sa din 2005. 

                                               
1 Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat de către instanțele naționale, 

JO C 85 din 9 aprilie 2009, paginile 1-22, punctul 5.


