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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1633/2012, ktorú predkladajú Mara Bizzotto, Gino Agerde a Rosario 
Boschieri, talianski štátni občania, v mene Výboru za bezplatné informácie
z rozhlasového a televízneho vysielania (Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva), spolu s 11 432 podpismi, o rozpore licenčného poplatku RAI TV 
(Taliansko) s právnymi predpismi EÚ1. Zhrnutie obsahu petície

V petícii sa požaduje zrušenie povinného licenčného poplatku RAI TV v Taliansku. Podľa 
predkladateľov petície predstavuje tento poplatok nezákonnú štátnu pomoc a narúša voľnú 
hospodársku súťaž v Európskej únii, a najmä je v rozpore s článkami 86 a 87 ZFEÚ.

Takzvaný licenčný poplatok RAI, ktorý predstavuje približne 50 % ročného príjmu 
spoločnosti, je povinná daň z audiovizuálnych služieb vo výhradný prospech verejnej štátnej 
televízie RAI.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

V petícii sa požaduje zrušenie licenčného poplatku RAI TV v Taliansku, čo je povinná daň 
predpísaná všetkým vlastníkom zariadenia schopného prijímať vysielacie signály (vrátane 
tých, ktoré sa v Taliansku šíria dočasne) vo výhradný prospech verejnoprávneho vysielateľa 
RAI. Poplatok predstavuje približne 50 % ročného príjmu spoločnosti RAI. 

Predkladatelia petície namietajú proti poplatku, financovaniu spoločnosti RAI, 
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verejnoprávnemu poslaniu spoločnosti RAI a dodržiavaniu tohto poslania. Podľa 
predkladateľov petície predstavuje poplatok nezákonnú štátnu pomoc, ktorá nie je v súlade 
s podmienkami zlučiteľnosti stanovenými v článkoch 106 ods. 2 ZFEÚ (predtým článok 86 
ods. 2 Zmluvy o ES). 

Poznámky Komisie

V práve Európskej únie1 sa uznáva úloha verejnoprávnych vysielateľov a sloboda členských 
štátov organizovať verejnoprávne vysielanie a systém jeho financovania. Preto je v právomoci 
členských štátov určovať formu, napr. prostredníctvom poplatku, a podmienky verejného 
financovania, pokiaľ toto financovanie neovplyvňuje podmienky obchodovania 
a hospodársku súťaž v EÚ v miere, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom. V práve 
EÚ sa v zásade zakazuje štátna pomoc, ale v ZFEÚ sú stanovené aj výnimky z tohto 
všeobecného zákazu. V oblasti vysielania sa napríklad štátne financovanie verejnoprávneho 
vysielateľa na splnenie verejnoprávneho poslania môže vyhlásiť za zlučiteľné s vnútorným 
trhom, ak sú splnené určité podmienky (pozri oznámenie Komisie o verejnoprávnom 
vysielaní2).

Úlohou Komisie je v tejto súvislosti monitorovať dodržiavanie pravidiel EÚ o štátnej pomoci. 
Ako je objasnené v oznámení o vysielaní, Komisia musí konkrétne posudzovať, či je štátna 
pomoc poskytovaná verejnoprávnym vysielateľom obmedzená na to, čo je potrebné na 
financovanie jasne stanovených záväzkov súvisiacich s verejnoprávnou službou, ktoré im boli 
zverené, a či táto pomoc nevedie k zbytočným narušeniam hospodárskej súťaže. Pokiaľ sú 
tieto podmienky splnené, štátne financovanie verejnoprávneho vysielania sa môže považovať 
za zlučiteľné s vnútorným trhom. 

Komisia vo svojom rozhodnutí z 20. apríla osobitne posúdila zlučiteľnosť licenčných 
poplatkov RAI a verejnoprávneho poslania spoločnosti RAI s predpismi EÚ o štátnej 
pomoci3. Komisia v tomto rozhodnutí dospela k záveru, že financovanie spoločnosti RAI 
prostredníctvom licenčných poplatkov predstavuje existujúcu štátnu pomoc zlučiteľnú 
s vnútorným trhom. Konkrétne uviedla, že spoločnosť RAI bola oficiálne poverená 
verejnoprávnym poslaním a že vymedzenie verejnoprávneho poslania spoločnosti RAI je 
dostatočne jasné a presné a neobsahuje žiadne zneužitie. So zreteľom na dodatočné opatrenia 
prijaté Talianskom v roku 2004 bola štátna pomoc pre spoločnosť RAI vyhlásená za 
zlučiteľnú s vnútorným trhom.

V petícii sa tiež uvádza, že spoločnosť RAI bola viackrát sankcionovaná a že proti nej bola 
podaná hromadná žaloba za nedodržiavanie jej verejnoprávneho poslania. Z toho vlastne 
vyplýva, že kontrolné mechanizmy zavedené na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie toho, 
aby spoločnosť RAI rešpektovala svoje verejnoprávne poslanie, sú účinné. 

Napokon sa v petícii namieta proti prevodu satelitných kanálov RAISAT spoločnosťou RAI 

                                               
1 Protokol k Zmluve o ES o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch, ktorý je prílohou 

k Amsterdamskej zmluve (Amsterdamský protokol). 
2 Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie, Ú. v. EÚ C 351, 

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

3 Rozhodnutie z 20. apríla 2005 vo veci štátnej pomoci E9/2005 (predtým vec C 62/1999) – Taliansko –

licenčný poplatok RAI, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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spoločnosti SAT TV s tvrdením, že to povedie k tomu, že spoločnosť RAI zasiahne menej 
používateľov a donúti používateľov zakúpiť si dekodér. Tento prevod však ako taký 
neznamená, že spoločnosť RAI neplní svoje verejnoprávne poslanie, ako sa uvádza 
v rozhodnutiach Komisie z 15. októbra 20031 a 20. apríla 2005. V každom prípade, ako je 
uvedené vyššie, existujú vnútroštátne kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú, aby 
spoločnosť RAI dodržiavala svoje verejnoprávne poslanie. V tejto súvislosti treba tiež 
poznamenať, že verejná podpora pre verejnoprávnych vysielateľov je neutrálna, pokiaľ ide 
o platformu používanú na vysielanie. 

Komisia si za daných okolností a na základe dostupných informácií nemyslí, že štátne 
financovanie spoločnosti RAI predstavuje nezákonnú a nezlučiteľnú štátnu pomoc. Preto 
nepovažuje za vhodné v tejto fáze (opäť) otvoriť vyšetrovanie vo veci štátnej pomoci 
v súvislosti so spoločnosťou RAI. 

Záver

Komisia už v minulosti vyšetrovala financovanie a verejnoprávne poslanie talianskeho 
verejnoprávneho vysielateľa RAI na základe predpisov o štátnej pomoci a dospela k záveru, 
že je zlučiteľné s vnútorným trhom. Komisia na základe dostupných informácií nepovažuje za 
vhodné v tejto fáze (opäť) otvoriť vyšetrovanie týkajúce sa štátneho financovania talianskeho 
verejnoprávneho vysielateľa RAI. 

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 31. januára 2014

Po zasadnutí Výboru pre petície, ktoré sa uskutočnilo 17. októbra 2013, by Komisia chcela 
k počiatočnému oznámeniu o tejto petícii poskytnúť dodatočné informácie o predložených 
otázkach. 

i) Povaha licenčného poplatku (canone di abbonamento)

Komisia pripomína, že licenčné poplatky, ako napríklad licenčný poplatok napadnutý 
predkladateľmi petície, sú príspevkami k existencii a udržiavaniu verejnoprávnych 
vysielateľov. Preto nie sú kompenzáciou za prijímanie služieb a nie sú ani predmetom zmluvy 
medzi používateľmi a poskytovateľmi.

Záväzok platenia licenčného poplatku je spojený s vlastnením zariadenia umožňujúceho 
príjem vysielaných programov. Súčasné zariadenia umožňujúce príjem vysielania však nie sú 
obmedzené len na rozhlasové a televízne prijímače. V poslednej dobe boli v EÚ vyvinuté aj 
iné systémy, v ktorých už príspevok nie je viazaný na vlastníctvo televízneho prijímača. 
Napríklad Fínsko nahradilo televíznu licenciu nepodmieneným verejným poplatkom 
vychádzajúcim z príjmu občanov. Aj v Nemecku sa v súčasnosti licenčný poplatok platí 
formou príspevku hradeného všetkými domácnosťami bez ohľadu na vybavenie či využívanie 
televízneho alebo rozhlasového prijímača.

Pokiaľ ide o licenčný poplatok, Komisia vo svojom rozhodnutí z 20. apríla 20052 (ďalej len 

                                               
1 Rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2003 o opatreniach implementovaných Talianskom v prípade RAI SpA, 

zverejnené v Ú. v. EÚ L 119, 23.4.2004, s. 1.
2 Rozhodnutie z 20. apríla 2005 vo veci štátnej pomoci E9/2005 (predtým vec C 62/1999) – Taliansko –

licenčný poplatok RAI, http://ES.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf, 
odôvodnenie 9.
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„rozhodnutie“) uviedla, že je najdôležitejším mechanizmom na financovanie spoločnosti RAI, 
talianskeho verejnoprávneho vysielateľa. Okrem toho je licenčný poplatok talianskymi 
právnymi predpismi jasne spojený s povinnosťou spoločnosti RAI zabezpečovať 
verejnoprávne vysielanie. V rozhodnutí sa tiež uznáva, že podľa ustálenej talianskej 
judikatúry sa licenčný poplatok vždy považoval za daňovú povinnosť1.

ii) Dodržiavanie záväzkov súvisiacich s verejnoprávnou službou zo strany spoločnosti RAI

Predkladatelia petície sa taktiež domnievajú, že spoločnosť RAI v mnohých prípadoch 
nedodržiava záväzky súvisiace s verejnoprávnou službou. 

Po prvé, predkladatelia petície tvrdia, že približne dva milióny Talianov nemôžu sledovať 
televíziu RAI, pretože žijú v určitých regiónoch, alebo si nemôžu dovoliť zakúpiť dekodér, 
alebo majú zdravotné postihnutie; toto je narušením verejnoprávneho poslania. Komisia 
konštatuje, že monitorovanie dodržiavania verejnoprávneho poslania je v prvom rade úlohou 
talianskeho orgánu AGCOM. Tiež však konštatuje, že počas schôdze výboru PETI 
zástupcovia spoločnosti RAI oznámili, že „spoločnosť RAI už podnikla kroky vo vzťahu k 
niektorým nastoleným otázkam, napríklad vo vzťahu k namietaným problémom s príjmom
signálu v obmedzených oblastiach talianskeho územia. Procedurálna dohoda, ktorú 
spoločnosť RAI nedávno podpísala s ministerstvom pre hospodársky rozvoj a s orgánom 
AGCOM práve s cieľom zabezpečiť čo najširší prístup všetkých používateľov k
verejnoprávnym programom, by mala viesť pomerne rýchlo k prekonaniu problémov, ktoré
vznikli rušením príjmu miestnych vysielateľov alebo nedostatočnosťou niektorých
frekvencií.“

Po druhé, predkladatelia petície považujú údajné sankcie zaplombovania televíznych 
prijímačov osobám, ktoré neplatia licenčný poplatok, za zbavenie ich práv podľa článku 11 
Charty základných práv Európskej únie na prístup k informáciám. V tejto súvislosti Komisia 
konštatuje, že ako už bolo uvedené, licenčný poplatok je daňovou povinnosťou. Takéto druhy 
daňovej povinnosti nie sú na úrovni EÚ nijako harmonizované. Členské štáty sa môžu 
slobodne rozhodnúť pre daňovú povinnosť, akú považujú za najprimeranejšiu. Členské štáty 
taktiež môžu následne ustanoviť systémy na vymáhanie týchto povinností podľa svojho 
výberu.

Možné sankcie za neplatenie licenčného poplatku sú opísané na webovej stránke spoločnosti 
RAI http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-98f3-
098dc86215fd.html. Podľa dostupných informácií sa však plombovanie televíznych 
prijímačov, ako je opísané v bode 13 petície, medzi sankciami za neplatenie licenčného
poplatku neuvádza. V každom prípade Komisia konštatuje, že podľa článku 51 Charty 
základných práv Európskej únie je Charta uplatniteľná v členských štátoch, iba pokiaľ 
„vykonávajú právo Únie“ 2. Preto je vecou vnútroštátneho súdu rozhodnúť, či sú možné 
sankcie za neplatenie licenčného poplatku primerané a zlučiteľné s vnútroštátnym ústavným 
právom a zásadami.

Po tretie, predkladatelia petície považujú neprítomnosť titulkov v programoch spoločnosti 
RAI za porušovanie záväzkov súvisiacich s verejnoprávnou službou. V tejto súvislosti 

                                               
1 Odôvodnenie 34 rozhodnutia znie takto: „Licenčný poplatok bol a stále je daňovou povinnosťou, ktorá je 

určená na financovanie verejnoprávneho vysielania. Všetci vlastníci zariadení na príjem vysielaného signálu sú 
povinní ho zaplatiť. Táto zásada sa zaviedla už pred rokom 1938 kráľovským dekrétom č. 2295 z 8. marca 
1928. Nezaplatenie poplatku je považované za nezaplatenie dane.“

2 V tejto súvislosti pozri aj vec C-260/89 ERT, [1991], s. I-2925, body 41 až 45.
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Komisia konštatuje, že v článku 7 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách1 sa 
ustanovuje, že „členské štáty v rámci svojich právnych predpisov podporia poskytovateľov 
mediálnych služieb s cieľom zabezpečiť, aby sa ich služby postupne stali dostupnými pre 
zrakovo alebo sluchovo postihnutých ľudí.“ Právo Európskej únie teda vysielateľom priamo 
neukladá povinnosť zabezpečiť titulky vo všetkých ich programoch.

V každom prípade, ak sú titulky podľa vnútroštátnych právnych predpisov súčasťou 
verejnoprávneho poslania, orgán AGCOM je zodpovedný za kontrolu plnenia povinností zo 
strany spoločnosti RAI. To sa týka aj akejkoľvek povinnosti vysielať programy v jazykoch 
menšín.

iii) Možný vplyv nedávneho rozsudku vnútroštátneho súdu Consiglio di Stato týkajúceho sa 
spoločnosti RAI

Podľa ustanoveného zvykového práva členské štáty Amsterdamským protokolom2

odsúhlasili, že „[u]stanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nemajú vplyv na 
právomoc členských štátov pri poskytovaní financovania verejnoprávneho vysielania, pokiaľ 
je takéto financovanie poskytované vysielacím organizáciám na splnenie verejnoprávneho 
poslania tak, ako je mu zverené, vymedzené a organizované v každom členskom štáte, 
a pokiaľ takéto financovanie neovplyvňuje obchodné podmienky a hospodársku súťaž 
v Spoločenstve v takom rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom, pričom sa 
berie do úvahy uskutočnenie náhrad za verejnoprávnu službu.“ 3

Úlohou Komisie je len posudzovať, či je štátna pomoc poskytovaná verejnoprávnym 
vysielateľom obmedzená na to, čo je potrebné na financovanie jasne stanovených záväzkov 
súvisiacich s verejnoprávnou službou, ktoré im boli zverené, a či táto pomoc nevedie 
k zbytočným narušeniam hospodárskej súťaže 4.

Ako Komisia objasnila vo svojej odpovedi na petíciu z 20. septembra 2013, vo svojom 
rozhodnutí z roku 2005 Komisia posúdila zlučiteľnosť licenčných poplatkov RAI 
a verejnoprávneho poslania spoločnosti RAI s predpismi EÚ o štátnej pomoci. Pri tomto 
rozhodovaní Komisia zistila, že v vo svetle niektorých zmien prijatých Talianskom v roku 
2004 je súčasné financovanie spoločnosti RAI prostredníctvom licenčného poplatku štátnou 
pomocou zlučiteľnou s vnútorným trhom. 

V zmysle jednej z uvedených zmien sa v odôvodnení 58 rozhodnutia pripomína, že podľa 
článku 18 zákona č. 112/2004 spoločnosť RAI nemôže použiť finančné prostriedky získané 
prostredníctvom licenčného poplatku na financovanie činností presahujúcich rámec záväzkov 
súvisiacich s verejnoprávnou službou. V článku 19 toho istého zákona sa uvádza, že orgán 
AGCOM je poverený povinnosťou monitorovať, či sa verejnoprávna služba poskytuje 
v súlade s právnymi predpismi. 

Predkladatelia petície sa zrejme domnievajú, že po rozsudku súdu Consiglio di Stato z 30. 
augusta 2013 by Komisia mala znovu otvoriť vyšetrovanie licenčného poplatku pre 
spoločnosť RAI, keďže v tomto rozsudku súd zaujal stanovisko, že článkom 22 ods. 3 zákona 

                                               
1 Pozri najmä čl. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii 

niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských 
štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách), Ú. v. EÚ L 95/1.

2 Teraz protokol č. 19 k ZFEÚ. 
3 Pozri vec T-568/08, M6 a TF1/Komisia, rozsudok z 1.7.2010, bod 125. 
4 Pozri tiež vec T-520/09, TF1 a iní/Komisia, rozsudok z 10.7.2012, bod 117. 
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„zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti RAI“ 2010 – 2012 sa zavádza nezákonná štátna 
pomoc, a anuloval ho. 

Ustanovením, ktoré anuloval vnútroštátny súd, bola stanovená povinnosť spoločnosti RAI 
podporovať používanie konkrétneho satelitného systému TIVUSAT. Podľa stanoviska súdu 
sa podpora systému TIVUSAT financuje z licenčného poplatku, a teda znamená využívanie 
verejných prostriedkov na účely, ktoré presahujú záväzky súvisiace s verejnoprávnou službou. 
Podľa vnútroštátnych sudcov by podpora systému TIVUSAT mohla konkrétne poskytnúť 
hospodársku výhodu nielen spoločnosti Tivù, ktorá spravuje tento vybraný satelitný systéme, 
ale aj obidvom televíznym vysielateľom, ktorí vytvorili spoločnosť Tivù spolu so 
spoločnosťou RAI (RTI a Telecom Italia) a vysielateľom, ktorých programy sa cez tento 
systém vysielajú. 

Z politického hľadiska Komisia víta uplatnenie pravidiel štátnej pomoci vnútroštátnymi 
sudcami. Ako Komisia uznala vo svojom oznámení o vymáhaní práva štátnej pomoci 
vnútroštátnymi súdmi, napriek skutočnosti, že „skutočné občianskoprávne presadzovanie pred 
vnútroštátnymi súdmi zohrávalo do dnešného dňa iba pomerne obmedzenú úlohu v rámci 
štátnej pomoci, sa Komisia domnieva, že občianskoprávne žaloby na presadenie práva môžu 
predstavovať výrazný prínos pre politiku štátnej pomoci.“ 1

Komisia si však stále zachováva výlučnú zodpovednosť, ktorá podlieha kontrole zo strany 
súdov EÚ, skúmať zlučiteľnosť pravidiel štátnej pomoci s vnútorným trhom. Samotnou 
skutočnosťou, že vnútroštátny sudca rozhodol, že určité opatrenie je nezákonnou pomocou, 
a preto ho zakázal, nevzniká Komisii žiadna povinnosť otvoriť vyšetrovanie. Treba zdôrazniť, 
že keď sa vnútroštátny súd domnieva, že určité opatrenie je nezákonnou pomocou, musí toto 
opatrenie anulovať a nariadiť vrátenie už zaplatenej nezákonnej štátnej pomoci aj s úrokmi. 
V takom prípade sa účinok daného opatrenia zastaví bez potreby zásahu Komisie.

Napriek tomu môže Komisia vo svetle vzájomnej lojálnej spolupráce, ktorá je charakteristická 
pre vzťah medzi Komisiou a vnútroštátnymi súdmi, konečné zistenie, ako v prípade súdu 
Consiglio di Stato z 30. augusta 2013, zohľadniť vo svojom stálom monitorovaní systémov 
pomoci v členských štátoch, ako sa ustanovuje v článku 108 ods. 1 ZFEÚ.

Závery

Za súčasných okolností Komisia v tejto fáze nepovažuje za primerané znovu otvoriť 
vyšetrovanie štátnej pomoci v súvislosti s financovaním spoločnosti RAI. Komisia však 
plánuje požiadať talianske orgány o správu, ako sa dodržiava rozhodnutie z roku 2005.

                                               
1 Oznámenie Komisie o vymáhaní práva štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi, Ú. v. EÚ C 85, 9 apríla 2009, 

s.1-22, odsek 5.


