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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 255/2011, του Andrea D'Ambra, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής Autorità di Garanzia delle 
Comunicazioni στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η οδηγία 2009/140/ΕΚ, η οποία ορίζει ότι οι ρυθμιστικές αρχές 
στον τομέα των επικοινωνιών «δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες σε σχέση με την 
εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί», δεν γίνεται σεβαστή στην Ιταλία.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται σε διάφορα άρθρα εφημερίδων τα οποία ισχυρίζονται ότι 
μέλος της Autorità di Garanzia delle Comunicazioni (ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών) 
διατηρεί σχέσεις και λαμβάνει οδηγίες από τον πρόεδρο του ιταλικού υπουργικού 
συμβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Πρωτίστως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Autorità di Garanzia delle Comunicazioni (AGCOM) 
είναι μια συγκλίνουσα ρυθμιστική αρχή, αρμόδια τόσο για τη ρύθμιση των υποδομών 
(επικοινωνιών και δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών) όσο και για το περιεχόμενο των 
ιταλικών μέσων ενημέρωσης.
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Ως εκ τούτου, η AGCOM καλύπτεται από αυστηρούς κανόνες για την ανεξαρτησία των 
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών που προβλέπονται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας πλαίσιο 2002/21/ΕΚ1 τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές στις οποίες ανατίθενται αυτά τα καθήκοντα 
ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια και ότι είναι νομικά διακριτές και
λειτουργικά ανεξάρτητες από όλους τους οργανισμούς παροχής δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Επιπλέον, το άρθρο 3 (3α) της προαναφερθείσας οδηγίας όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 2009/140/ΕΚ προβλέπει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες 
για την εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση των αγορών και για την επίλυση διαφορών 
μεταξύ επιχειρήσεων ενεργούν ανεξάρτητα και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
κανέναν άλλο φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εθνικής 
νομοθεσίας με τις εν λόγω διατάξεις της ΕΕ και, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει 
κινήσει αρκετές διαδικασίες επί παραβάσει για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που 
ισχύουν. Όσον αφορά συγκεκριμένα την AGCOM, πρέπει να επισημανθεί ότι η νομοθεσία με 
την οποία θεσπίζεται η εν λόγω αρχή (l. 249/97) διασφαλίζει την ανεξαρτησία της και δεν 
προβλέπει την παροχή οδηγιών από καμία κυβερνητική εξουσία. Αντιθέτως, έχουν θεσπιστεί 
συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες για την επιβολή των διατάξεων σχετικά με την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία (βλ. επιτροπή δεοντολογίας η οποία συστήθηκε με την 
απόφαση 18/98/CONS δυνάμει του άρθρου 1, παράγραφος 9, του νόμου 249/97).

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών δεν τίθεται λόγος 
αμφισβήτησης των ιταλικών διατάξεων σχετικά με την ανεξαρτησία της AGCOM.

Συμπέρασμα

Δεδομένων των επιχειρημάτων που παρατίθενται ανωτέρω, δεν υπάρχει δυνατότητα 
παρέμβασης βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το ζήτημα που 
επισημαίνει ο αναφέρων.

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


