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valstspiederīgais) par Itālijas Autorità di Garanzia delle Comunicazioni
neatkarību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Itālijā neievēro Direktīvu 2009/140/EK, kur noteikts, ka 
par elektronisko komunikāciju pakalpojumiem atbildīgās valsts pārvaldes iestādes „neprasa 
un nepieņem norādījumus, īstenojot tām uzticētos uzdevumus”.
Šajā saistībā viņš atsaucas uz vairākiem avīzēs publicētiem rakstiem, kur apgalvots, ka 
Autorità di Garanzia delle Comunicazioni locekļi saglabājuši attiecības ar Itālijas Ministru 
padomes priekšsēdētāju un saņēmuši viņa norādījumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 6. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Pirmkārt, ir jāatzīmē, ka AGCOM ir vienots regulators, kas atbildīgs gan par infrastruktūras 
(elektronisko komunikāciju pakalpojumi un tīkli), gan Itālijas plašsaziņas līdzekļu satura 
regulēšanu.

Tādējādi uz AGCOM attiecas stingri noteikumi par valsts regulatīvo iestāžu (NRA) neatkarību, 
kas paredzēti elektroniskās komunikācijas ietvaros. Jo īpaši, saskaņā ar Pamatdirektīvas 
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2002/21/EK1 3. pantu dalībvalstīm jānodrošina, ka valsts varas iestādes, kas veic šos 
uzdevumus, īsteno savas pilnvaras objektīvi un pārredzami, turklāt tām jābūt juridiski 
nošķirtām un funkcionāli neatkarīgām no visām organizācijām, kas nodrošina elektroniskās 
komunikācijas tīklus. Turklāt 3. panta 3a. punktā iepriekš minētajā direktīvā, kas grozīta ar 
Direktīvu 2009/140/EK, noteikts, ka valsts pārvaldes iestādēm, kurām uzticēti uzdevumi 
saistībā ar iepriekšēju tirgus regulēšanu un strīdu izšķiršanu starp uzņēmumiem, jādarbojas 
neatkarīgi un tās nedrīkst lūgt vai pieņemt norādījumus no citām iestādēm šo uzdevumu 
izpildes laikā.

Komisija ir apņēmusies nodrošināt pilnīgu valsts tiesību aktu atbilstību šādiem ES 
nosacījumiem un pēdējos gados uzsākusi vairākas pārkāpumu procedūras par neatbilstību 
piemērojamiem noteikumiem. Attiecībā konkrēti uz AGCOM jāuzsver, ka likumi, kas izveido 
šo valsts iestādi (l. 249/97), nodrošina tās neatkarību un neparedz valdībai nekādas 
norādījumu sniegšanas pilnvaras. Gluži pretēji, ir nodrošinātas konkrētas iekšējās procedūras, 
lai veicinātu neatkarības un objektivitātes nosacījumu izpildi (skatīt Ētikas komiteju, kas 
izveidota ar Lēmumu 18/98/CONS saskaņā ar Likuma 249/97 1. panta 9. punktu).

Tāpēc Komisijas uzskata, ka, pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav iemesla apšaubīt 
Itālijas nosacījumus attiecībā uz AGCOM neatkarību.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, nav nekādu iespēju iejaukties attiecībā uz 
lūgumraksta iesniedzēja jautājumu, pamatojoties uz esošajiem ES tiesību aktiem.

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


