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Om: Andragende 0255/2011 af A. D'A., italiensk statsborger, om den italienske 
kommunikationsmyndigheds uafhængighed

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at direktiv 2009/140/EF - hvori det fastlås, at nationale 
tilsynsmyndigheder for kommunikation "hverken må søge eller modtage instrukser" under 
udøvelsen af deres mandat - ikke overholdes i Italien.
I denne forbindelse citeres nogle meddelelser i pressen, som skal vise, hvorledes et medlem af 
den nationale tilsynsmyndighed har opretholdt kontakter med den italienske premierminister 
og herunder også har modtaget instrukser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Allerførst skal det bemærkes, at AGCOM er en overlappende myndighed, som både er 
ansvarlig for regulering af infrastrukturen (elektroniske kommunikationstjenester og 
-netværk) og for regulering af de italienske mediers indhold.

AGCOM er derfor omfattet af de strenge regler om nationale tilsynsmyndigheders 
uafhængighed, der fastsættes i regelsættet for elektronisk kommunikation. I henhold til artikel 
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3 i rammedirektiv 2002/21/EF1 sikrer medlemsstaterne, at de nationale myndigheder, der får 
pålagt disse opgaver, udøver deres beføjelser upartisk og transparent, og at de er retligt adskilt 
fra og funktionelt uafhængige af alle organisationer, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet. Derudover fastsættes det i artikel 3, stk. 3a, i ovennævnte direktiv, som 
ændret ved direktiv 2009/140/EF, at de nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for 
forhåndsmarkedsregulering eller for bilæggelse af tvister mellem virksomheder, handler 
uafhængigt og hverken må søge eller modtage instrukser fra andre organer i forbindelse med 
udførelsen af disse opgaver.

Kommissionen er fast besluttet på at sikre fuldstændig overensstemmelse mellem national 
lovgivning og sådanne EU-bestemmelser og har i de senere år indledt adskillige 
overtrædelsesprocedurer for manglende overholdelse af de gældende regler. Med hensyn til 
netop AGCOM skal det understreges, at den lov, hvorved denne myndighed etableres 
(l. 249/97), sikrer myndighedens uafhængighed og ikke giver regeringen beføjelse til at give 
instrukser. Tværtimod er der iværksat specifikke interne procedurer med henblik på at 
håndhæve bestemmelserne om uafhængighed og upartiskhed (jf. det etiske udvalg, der 
oprettes ved beslutning 18/98/CONS i henhold til § 1, stk. 9, i lov 249/97).

Kommissionen mener derfor ikke, at der på grundlag af de tilgængelige oplysninger er nogen 
grund til at så tvivl om de italienske bestemmelser om AGCOM's uafhængighed.

Konklusion

I lyset af ovenstående argumenter er det ikke muligt at gribe ind i den pågældende sag med 
udgangspunkt i den gældende EU-lovgivning."

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


