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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0255/2011, внесена от Andrea D'Ambra, с италианско 
гражданство, относно независимостта на Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че Директива 2009/140/ЕО, която постановява, че 
регулаторните органи в сферата на комуникациите не търсят и не приемат указания във 
връзка с изпълнението на възложените им задачи, не се спазва в Италия.
В тази връзка той се позовава на няколко статии от вестници, в които се твърди, че член 
на Autorità per le garanzie nelle comunicazioni е поддържал отношения и е получавал 
указания от председателя на италианския министерски съвет.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Преди всичко следва да се отбележи, че AGCOM е конвергентен регулатор, отговорен 
както за регулацията на инфраструктурата (електронните съобщителни услуги и 
мрежи), така и за регулацията на съдържанието на италианските медии.

Като такъв AGCOM е защитен от строгите правила относно независимостта на NRA, 
предвидени в рамката за електронните съобщения. По-специално, съгласно член 3 от 



PE472.154v01-00 2/2 CM\876882BG.doc

BG

Рамковата директива 2002/21/ЕО1 държавите-членки гарантират, че националните 
органи, занимаващи се с тези задачи, упражняват задълженията си безпристрастно и 
при пълна прозрачност и че те са правно отделени и функционално независими от 
всички организации, предоставящи електронни съобщителни мрежи. В допълнение към 
това член 3, параграф 3, буква а) от гореспоменатата директива, изменена от Директива 
2009/140/ЕО, постановява, че националните регулаторни органи, отговарящи за 
регулиране на пазара ex ante и за разрешаването на спорове между предприятията, 
действат независимо и не търсят, нито приемат указания от други органи във връзка с 
изпълнението на тези задачи.

Комисията е твърдо решена да гарантира пълното съответствие на националното 
законодателство с тези разпоредби на ЕС и през последните години е започнала 
няколко процедури за нарушение поради неспазване на приложимите правила. По 
отношение по-специално на AGCOM следва да бъде подчертано, че законът, с който се 
учредява този орган (l. 249/97), гарантира неговата независимост и не предвижда 
предоставянето на указания от страна на които и да било държавен орган. Напротив, 
съществуват конкретни вътрешни процедури за прилагане на разпоредбите относно 
независимостта и безпристрастността (вж. етичната комисия, учредена с Решение 
18/98/CONS съгласно член 1, параграф 9 от Закон 249/97).

Следователно Комисията счита, че, въз основа на наличната информация, не са налице 
основания да бъдат поставени под съмнение италианските разпоредби относно 
независимостта на AGCOM.

Заключения

Предвид горепосочените аргументи, съществуващото законодателство на ЕС не дава 
основания за намеса по въпроса, повдигнат от вносителя на петицията.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:EN:PDF


