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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-354/05 

Télévision française 1 SA (TF1) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ  

Η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη εκτιµήσεως θεωρώντας ότι οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η Γαλλία 
αντιστοιχούν στα κατάλληλα µέτρα που πρότεινε το θεσµικό αυτό όργανο.  

Στις Μαρτίου 1993, o εµπορικός ραδιοτηλεοπτικός σταθµός Télévision française 1 SA (TF1) 
υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία, µε την οποία υποστήριξε, µεταξύ άλλων, ότι η επιστροφή 
των ραδιοτηλεοπτικών τελών στους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς France 2 και France 3 
συνιστά κρατική ενίσχυση που δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά. 

Στις 10 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή επισήµανε στη Γαλλική Κυβέρνηση ότι το καθεστώς των 
ραδιοτηλεοπτικών τελών πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµβατότητά 
του µε τους κοινοτικούς κανόνες που έχουν εφαρµογή στις κρατικές ενισχύσεις και απηύθυνε 
στην κυβέρνηση αυτή σύσταση µε την οποία πρότεινε τη λήψη κατάλληλων µέτρων. Με τη 
σύσταση αυτή προτάθηκε η καθιέρωση ορισµένων απαιτήσεων που αφορούσαν, κατ’ ουσίαν, 
την αναλογικότητα της κρατικής αντιστάθµισης σε σχέση µε το κόστος της δηµόσιας υπηρεσίας 
και την υπό τους όρους της αγοράς άσκηση των εµπορικών δραστηριοτήτων των 
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών που παρέχουν δηµόσια υπηρεσία. 

Με απόφαση της 20ής Απριλίου 20051, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η 
Γαλλία ανταποκρίνονται στις συστάσεις που το θεσµικό αυτό όργανο της είχε απευθύνει. Η 
Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία, υπενθυµίζοντας ταυτοχρόνως ότι η απόφαση 
αυτή ουδόλως θίγει την εξουσία της να προβαίνει στη διαρκή εξέταση των καθεστώτων 
υφιστάµενων ενισχύσεων δυνάµει της Συνθήκης. 

Εντούτοις, η TF1 αµφισβητεί την ανάλυση αυτή. Η TF1 άσκησε προσφυγή ενώπιον του 
Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε αίτηµα την ακύρωση της αποφάσεως της 
Επιτροπής. 
                                                 
1 Απόφαση C(2005) 1166 τελικό της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2005, σχετικά µε ενίσχυση που χορηγήθηκε στη France 
Télévisions [ενίσχυση E 10/2005 (πρώην C 60/1999) – Γαλλία, Ραδιοτηλεοπτικά τέλη], κοινοποιηθείσα από την Επιτροπή στις 
γαλλικές αρχές στις 21 Απριλίου 2005. 



Με τη σηµερινή απόφασή του, το Πρωτοδικείο επικυρώνει, κατ’ ουσίαν, την απόφαση της 
Επιτροπής. 

Ο χαρακτηρισµός του µέτρου ως κρατικής ενίσχυσης και η εξέταση της συµβατότητάς του µε την 
κοινή αγορά 

Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται, κατ’ ουσίαν, ότι πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ του ζητήµατος 
του χαρακτηρισµού ενός µέτρου ως κρατικής ενίσχυσης, υπό την έννοια του άρθρου 87, 
παράγραφος 1, ΕΚ, και του ζητήµατος σχετικά µε την εκτίµηση της συµβατότητας της 
ενίσχυσης αυτής µε την κοινή αγορά.  
 
Το ∆ικαστήριο, µε την απόφαση Altmark 2, υπενθύµισε ότι, για να συνιστά ένα µέτρο κρατική 
ενίσχυση, πρώτον, πρέπει να πρόκειται για παρέµβαση εκ µέρους του κράτους ή µέσω δηµοσίων 
πόρων, δεύτερον, η παρέµβαση αυτή πρέπει να µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών 
µελών, τρίτον, πρέπει να χορηγεί ένα πλεονέκτηµα υπέρ του δικαιούχου και, τέταρτον, πρέπει να 
νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό. 
 
Όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση, που αφορά την ύπαρξη πλεονεκτήµατος, το ∆ικαστήριο 
επισήµανε ότι, στον βαθµό που µια κρατική παρέµβαση πρέπει να θεωρηθεί ως αντιστάθµιση 
αποτελούσα την αντιπαροχή έναντι παρεχοµένων εκ µέρους των δικαιούχων επιχειρήσεων 
υπηρεσιών προς εκπλήρωση υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές 
να µην επωφελούνται στην πραγµατικότητα από ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα, µε αποτέλεσµα 
να µην περιέρχονται λόγω της κρατικής παρεµβάσεως οι επιχειρήσεις αυτές σε ευνοϊκότερη 
θέση ως προς τον ανταγωνισµό σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που τις ανταγωνίζονται, η 
παρέµβαση αυτή δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87, παράγραφος 1, ΕΚ. 
 
Το ∆ικαστήριο προσέθεσε ότι, πάντως, για να µη χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση µια 
τέτοια αντιστάθµιση σε συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά 
τέσσερις προϋποθέσεις (προϋποθέσεις Altmark): 1) η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να είναι 
πράγµατι επιφορτισµένη µε την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ενώ η 
υποχρέωση αυτή πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη· 2) οι βασικές παράµετροι βάσει των 
οποίων υπολογίζεται η αντιστάθµιση πρέπει να έχουν προσδιοριστεί προηγουµένως 
αντικειµενικά και µε διαφάνεια· 3) η αντιστάθµιση δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέτρο που είναι 
αναγκαίο για την κάλυψη του συνόλου ή µέρους των δαπανών που πραγµατοποιούνται για την 
εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους σε σχέση µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών· 4) 
όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η εκπλήρωση υποχρεώσεως 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως 
δηµοσίας συµβάσεως, το επίπεδο της απαραίτητης αντισταθµίσεως πρέπει να καθορίζεται βάσει 
αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση, µε χρηστή διαχείριση 
και κατάλληλα εξοπλισµένη προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή 
δηµόσιας υπηρεσίας προκειµένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις, λαµβάνοντας υπόψη 
τα σχετικά έσοδα και ένα εύλογο κέρδος από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. 
 
Το Πρωτοδικείο επισηµαίνει ότι οι προϋποθέσεις Altmark έχουν ένα και µοναδικό σκοπό, 
ήτοι τον χαρακτηρισµό του επίδικου µέτρου ως κρατικής ενίσχυσης και δεν αφορούν το 
ζήτηµα της συµβατότητας της κρατικής ενίσχυσης µε την κοινή αγορά κατά το άρθρο 86, 
παράγραφος 2, ΕΚ. 
 
Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε νοµική πλάνη κατά την εφαρµογή 
των προϋποθέσεων Altmark. 
 

                                                 
2 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 24ης Ιουλίου 2003, Altmark Trans Gmbh, C-280/00, Συλλογή 2003, σ.  I-7747. 



Επί του περιεχοµένου των δεσµεύσεων που ανέλαβε Γαλλία για να εξασφαλίσει τη συµβατότητα 
των ραδιοτηλεοπτικών τελών µε την κοινή αγορά 
 
Σκοπός της πρώτης δέσµευσης είναι να αντιµετωπίσει την ανησυχία της Επιτροπής σχετικά µε 
την υπεραντιστάθµιση του καθαρού κόστους της δηµόσιας υπηρεσίας. Η Γαλλία δεσµεύτηκε να 
εξασφαλίσει ότι το ύψος των χρηµατικών πόρων που προτείνεται να χορηγηθούν στη France 
Télévisions καλύπτει µόνον το κόστος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της δηµόσιας 
υπηρεσίας, ότι τα κέρδη που ενδεχοµένως θα προκύψουν επανεπενδύονται εξ ολοκλήρου στις 
δραστηριότητες των κρατικών τηλεοπτικών σταθµών και ότι τα κέρδη αυτά θα ληφθούν υπόψη 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος. Επιπλέον, οι γαλλικές 
αρχές θα καθιερώσουν στη γαλλική νοµοθεσία, εντός των δύο εποµένων ετών, την αρχή της 
απουσίας υπεραντιστάθµισης του κόστους της δηµόσιας υπηρεσίας. 
 
Σκοπός της δεύτερης δέσµευσης είναι να αντιµετωπίσει την ανησυχία της Επιτροπής σχετικά µε 
την εµπορική συµπεριφορά των κρατικών τηλεοπτικών σταθµών. Η Γαλλία ανέλαβε τη 
δέσµευση να εξασφαλίζει ετησίως, µέσω ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα του οποίου η έκθεση 
διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο, ότι οι κρατικοί τηλεοπτικοί σταθµοί εκπληρώνουν την 
υποχρέωση που υπέχουν να ασκούν τις εµπορικές τους δραστηριότητες υπό τις συνθήκες της 
αγοράς. 
 
Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι οι δεσµεύσεις αυτές αντιστοιχούν απολύτως στις µη 
πεπλανηµένες προτάσεις της Επιτροπής, η οποία, κατά συνέπεια, ορθώς θεώρησε ότι το 
καθεστώς των τελών είναι συµβατό µε την κοινή αγορά. 
 
Επιπλέον, δεδοµένου ότι η Επιτροπή δεν παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει και 
ότι τήρησε την διαδικασία εξετάσεως της ενίσχυσης, το Πρωτοδικείο επικυρώνει την απόφαση 
του θεσµικού αυτού οργάνου. 
 
Συνεπώς, η προσφυγή της TF1 απορρίπτεται. 
 
 
 
 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE, EN, EL, ES, FR, IT, PT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
T-354/05  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=t-354/05

