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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0255/2011, imressqa minn Andrea D’Ambra , ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-indipendenza tal-“Autorità di Garanzia delle 
Comunicazioni” fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li d-Direttiva 2009/140/KE, li tistipola li l-awtoritajiet regolatorji tal-
komunikazzjoni “m’għandhomx jitolbu jew jieħdu struzzjonijiet fir-rigward tal-eżerċitar ta’ 
dawn il-kompiti assenjati lilhom”, mhijiex qed tiġi rispettata fl-Italja.
F’dan ir-rigward, huwa jirreferi għal diversi artikli fil-gazzetti li jgħidu li membru tal-
“Autorità di Garanzia delle Comunicazioni” kien f’kuntatt mal-President tal-Kunsill tal-
Ministri Taljan, u rċieva struzzjonijiet mingħandu.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

L-ewwel u qabel kollox, ta’ min wieħed jinnota li l-AGCOM hija regolatur konverġenti, 
responsabbli kemm għar-regolamentazzjoni tal-infrastruttura (servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika) kif ukoll għar-regolamentazzjoni tal-kontenut tal-midja Taljana.

Fiha nnifisha, l-AGCOM hija koperta bir-regoli stretti dwar l-indipendenza tal-ARN previsti 
fil-qafas tal-komunikazzjoni elettronika. B’mod partikolari, skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 
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ta’ Qafas 2002/21/KE1 l-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtoritajiet nazzjonali li 
jkunu qed iwettqu dawn il-kompiti jeżerċitaw is-setgħat tagħhom imparzjalment u 
trasparentement u li jkunu legalment distinti minn u funzjonalment indipendenti mill-
organizzazzjonijiet kollha li jipprovdu netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. Barra minn 
hekk, l-Artikolu 3(3a) tal-imsemmija Direttiva, kif emendata mid-Direttiva 2009/140/KE, 
jistipola li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali responsabbli għal regolazzjoni tas-suq ex-ante
jew għar-riżoluzzjoni ta’ disputi bejn impriżi għandhom jaġixxu indipendentement u 
m’għandhom jitolbu jew jieħdu struzzjonijiet minn ebda korp ieħor fir-rigward tal-eżerċitar 
ta’ dawn il-kompiti.

Il-Kummissjoni hija ddeterminata li tiżgura l-konformità assoluta tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
ma’ tali dispożizzjonijiet tal-UE, u f’dawn l-aħħar snin nediet diversi proċeduri ta’ ksur għan-
nuqqas ta’ konformità mar-regoli applikabbli. B’mod speċifiku fir-rigward tal-AGCOM, 
għandu jiġi enfasizzat li l-liġi li tistabbilixxi din l-Awtorità (1. 249/97) tiżgura l-indipendenza 
tagħha u ma tipprevedi l-ebda setgħa governattiva li jingħataw struzzjonijiet. Għall-kuntrarju, 
proċeduri interni speċifiċi ġew stabbiliti biex jissaħħu d-dispożizzjonijiet dwar l-indipendenza 
u l-imparzjalità (ara l-Kumitat Etiku li jistabbilixxi d-Deċiżjoni 18/98/CONS skont l-Artikolu 
1(9) Liġi 249/97).

Għalhekk, il-Kummissjoni tikkunsidra li, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, m’hemm l-
ebda raġuni li għaliha d-dispożizzjonijiet Taljani dwar l-indipendenza tal-AGCOM għandhom 
jiġu ddubitati.

Konklużjoni

Abbażi tal-argumenti ppreżentati hawn fuq, m’hemm l-ebda possibilità li jsir intervent fil-
kwistjoni li qed tikkawża tħassib lill-petizzjonant abbażi tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE.

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


