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Betreft: Verzoekschrift 0255/2011, ingediend door A. D'A. (Italiaanse nationaliteit), 
over de onafhankelijkheid van de Italiaanse telecomautoriteit AGCOM

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat Italië inbreuk pleegt op Richtlijn 2009/140/EG, krachtens welke de 
telecomautoriteiten geen instructies vragen of aanvaarden in verband met de uitoefening van 
hun taken.
Ter onderbouwing wijst hij op enkele berichten in de media waaruit zou blijken dat een 
AGCOM-lid banden onderhield met de Italiaanse premier en instructies van hem ontving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat AGCOM een regelgevende instantie met een 
dubbele taak is, namelijk het reguleren van de infrastructuur (elektronische-
communicatiediensten en -netwerken) en het toezien op de inhoud van de Italiaanse media.

In die hoedanigheid valt AGCOM onder de strenge regels inzake de onafhankelijkheid van 
nationale regelgevende instanties (NRA) zoals neergelegd in het kader betreffende 
elektronische communicatie. Zo dienen de lidstaten er overeenkomstig artikel 3 van de 
Kaderrichtlijn 2002/21/EG1 voor te zorgen dat de nationale regelgevende instanties die met 
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deze taken belast zijn, hun bevoegdheden onpartijdig en op transparante wijze uitoefenen en 
dat zij juridisch gezien onderscheiden zijn van en functioneel onafhankelijk zijn van alle 
organisaties die elektronische-communicatienetwerken aanbieden. Daarnaast is in artikel 3 bis 
van deze richtlijn, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG, bepaald dat de nationale 
regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor marktregulering ex ante of voor de 
beslechtingen van geschillen tussen ondernemingen, onafhankelijk dienen op te treden en 
geen instructies van andere instanties mogen vragen of aanvaarden in verband met de 
uitoefening van deze taken.

De Commissie is vastbesloten om erop toe te zien dat de nationale wetgeving van de lidstaten 
volledig in overeenstemming is met deze EU-bepalingen, en heeft in de afgelopen jaren 
meerdere inbreukprocedures ingeleid wegens het niet-naleven van de toepasselijke 
voorschriften. Wat het specifieke geval van AGCOM betreft moet worden benadrukt dat de 
wet waarbij deze instantie in het leven is geroepen (wet 249/97) waarborgen biedt voor haar 
onafhankelijkheid en niet voorziet in welke regeringsbevoegdheid dan ook om instructies te 
geven. Integendeel, er zijn juist specifieke interne procedures van kracht die zijn gericht op de 
naleving van de bepalingen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid (bv. die van de 
ethische commissie die is ingesteld bij Besluit 18/98/CONS ingevolge artikel 1, lid 9 van wet 
249/97).

Afgaande op de beschikbare informatie ziet de Commissie dan ook geen reden om 
vraagtekens te zetten bij de Italiaanse bepalingen inzake de onafhankelijkheid van AGCOM.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande ziet de Commissie geen mogelijkheid om op basis van de huidige 
EU-wetgeving tussenbeide te komen in de zaak van indiener.
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