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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0255/2011 dėl Ryšių garantijų institucijos savarankiškumo, 
kurią pateikė Italijos pilietis Andrea D'Ambra

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Italijoje nesilaikoma Direktyvos 2009/140/EB, kurioje 
nustatyta, jog nacionalinės ryšių reguliavimo institucijos „veikia nepriklausomai ir nesiekia 
gauti arba nepriima kitų institucijų nurodymų“.
Atsižvelgdamas į tai jis pateikia kelis spaudos pranešimus, kuriais siekia parodyti, kaip vienas 
Ryšių garantijų institucijos narys palaikė ryšius su Italijos Ministrų Tarybos pirmininku ir 
gavo iš jo nurodymų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Pirmiausia pažymėtina, kad įmonė AGCOM yra susiliejusi reguliavimo institucija, atsakinga 
ir už infrastruktūros (elektroninio ryšio paslaugų ir tinklų) reguliavimą, ir už Italijos 
žiniasklaidoje skelbiamos medžiagos reguliavimą.

Pačiai AGCOM taikomos griežtos taisyklės, susijusios su elektroninių ryšių sistemoje 
numatytu nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumu. Visų pirma pagal 
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Elektroninių ryšių reguliavimo sistemos direktyvos 2002/21/EB1 3 straipsnį valstybės narės 
turi užtikrinti, kad šias užduotis atliekančios nacionalinės valdžios institucijos vykdytų savo 
įgaliojimais nešališkai ir skaidriai ir kad jos teisiškai būtų atskirtos ir funkciškai 
nepriklausomos nuo visų organizacijų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus. Be to, minėtos 
direktyvos, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/140/EB, 3 straipsnio 3a dalyje nustatyta, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos, kurioms patikėta reguliuoti ex ante rinką ir spręsti 
ginčus tarp įmonių, vykdydamos tas užduotis veikia nepriklausomai ir nesiekia gauti arba 
nepriima kitų institucijų nurodymų.

Komisija pasiryžusi užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi nacionalinių teisės aktų, kuriuose 
įtvirtintos šios ES nuostatos, ir pastaraisiais metais pradėjo kelias pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras dėl taikytinų taisyklių nesilaikymo. Konkrečiai dėl AGCOM pabrėžtina, kad 
įstatyme (Nr. l. 249/97), kuriuo įsteigiama ši institucija, užtikrinamas jos nepriklausomumas ir 
jame nenumatomi jokie vyriausybės įgaliojimai teikti nurodymus. Priešingai, nustatytos 
konkrečios vidaus procedūros siekiant įgyvendinti nuostatas dėl nepriklausomumo ir 
nešališkumo (Etikos komitetas, įsteigtas Sprendimu Nr. 18/98/CONS pagal Įstatymo 
Nr. 249/97 1 straipsnio 9 dalį).

Todėl Komisija mano, kad remiantis turima informacija nėra pagrindo abejoti Italijos 
nuostatomis dėl AGCOM nepriklausomumo.

Išvada

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktus argumentus ir remiantis galiojančiais ES teisės aktais 
neįmanoma imtis veiksmų dėl peticijos pateikėjui nerimą keliančio klausimo.“

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


