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Tárgy: Andrea D’Ambra olasz állampolgár által benyújtott 0255/2011. számú
petíció az olaszországi hírközlési szabályozó hatóság függetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Olaszországban nem tartják tiszteletben a 2009/140/EK 
irányelvet, amelynek értelmében a hírközlési szabályozó hatóságok „a rájuk ruházott 
feladatok teljesítésével kapcsolatban […] más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el 
utasításokat”.
Ezzel kapcsolatosan idéz néhány sajtóhírt, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy a hírközlési 
szabályozó hatóság egyik tagja kapcsolatban állt az Olasz Minisztertanács elnökével, akitől 
utasításokat is kapott.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

Először is meg kell jegyezni, hogy az AGCOM olyan átfogó szabályozó hatóság, amely az 
infrastruktúra (elektronikus hírközlési szolgáltatások és hálózatok), illetve az olasz médiában 
megjelenő tartalmak szabályozásáért egyaránt felelős.
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Az AGCOM-ra alkalmazni kell az NRA függetlenségére vonatkozó azon kötelező erejű 
szabályokat, amelyeket az elektronikus hírközlési keretszabályozásban határoznak meg. Így 
különösen a 2002/21/EK keretirányelv1 3. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az e feladatokat ellátó nemzeti hatóságok pártatlanul és átlátható módon 
gyakorolják hatáskörüket, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szervezetektől jogilag elkülönüljenek és azoktól funkcionálisan függetlenül működjenek. 
Ezenfelül a 2009/140/EK irányelvvel módosított, fent említett irányelv 3. cikkének (3a) 
bekezdése kimondja, hogy az előzetes piacszabályozásért, illetve a vállalkozások közötti 
jogviták rendezéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságoknak függetlenül kell eljárniuk, és 
nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat az ilyen jellegű feladatot ellátó más 
szervektől.

A Bizottság eltökélt abban, hogy biztosítja a nemzeti jogszabályok ilyen uniós 
rendelkezéseknek való teljes megfelelését, és az elmúlt években több jogsértési eljárást 
indított az alkalmazandó szabályok betartásának elmulasztása miatt. Az AGCOM tekintetében 
hangsúlyozni kell, hogy az e hatóságot létrehozó törvény (a 249/97. sz. törvény) biztosítja a 
függetlenségét, és nem állapít meg az utasítások adásával kapcsolatos semmilyen kormányzati 
hatáskört. Ellenkezőleg, különleges belső eljárásokat vezettek be a függetlenségre és 
pártatlanságra vonatkozó rendelkezések végrehajtása érdekében (lásd a 249/97. sz. törvény 1. 
cikkének (9) bekezdése alapján a 18/98/CONS határozattal létrehozott etikai bizottságot).

A Bizottság ezért úgy véli, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nincs oka 
megkérdőjelezni az AGCOM függetlenségére vonatkozó olasz rendelkezéseket.

Következtetés

A fent említett érvekre tekintettel a hatályos uniós jogszabályok alapján nincs lehetőség a 
petíció benyújtója által aggályosnak tartott kérdés miatti beavatkozásra.

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


