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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0255/2011, którą złożył Andrea D'Ambra (Włochy) w sprawie 
niezależności Autorità di Garanzia delle Comunicazioni we Włoszech 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że Włochy nie przestrzegają dyrektywy 2009/140/WE, która 
stanowi, że organy regulacyjne ds. łączności nie występują o instrukcje ani nie przyjmują 
takich instrukcji w związku z wykonywaniem przydzielonych im zadań.
W związku z tym odnosi się on do kilku artykułów prasowych, w których stwierdza się, że 
członek Autorità di Garanzia delle Comunicazioni utrzymuje kontakty z prezesem włoskiej 
Rady Ministrów i przyjmuje od niego instrukcje.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Po pierwsze należy zauważyć, że AGCOM jest połączonym organem regulacyjnym 
odpowiedzialnym zarówno za regulację infrastruktury (sieci i usług łączności elektronicznej), 
jak i regulację treści przekazywanych przez włoskie media.

W związku z tym AGCOM podlega restrykcyjnym przepisom związanym z zachowaniem 
niezależności krajowych organów regulacyjnych przewidzianej w ramach regulacyjnych w 
zakresie łączności elektronicznej. Mowa tu zwłaszcza o art. 3 dyrektywy ramowej 
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2002/21/WE1, w którym określa się, że państwa członkowskie mają zagwarantować 
niezależność krajowych organów i zapewnić, by wykonywało one swoje uprawnienia w 
sposób bezstronny i jawny, a także zapewniając, by były one prawnie oddzielone i 
funkcjonalnie niezależne od wszelkich organizacji udostępniających sieci łączności 
elektronicznej. Ponadto w art. 3 ust. 3a rzeczonej dyrektywy, zmienionej dyrektywą 
2009/140/WE, postanawia się, że krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za regulację 
rynku ex ante lub rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami działają niezależnie i nie 
występują o instrukcje do żadnego innego podmiotu ani nie przyjmują takich instrukcji w 
związku z wykonywaniem tych zadań.

Komisja jest zdecydowana zapewnić pełną zgodność ustawodawstwa krajowego z tego 
rodzaju przepisami unijnymi, w związku z czym w ostatnim latach w kilku przypadkach 
wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 
sytuacjach, gdy nie przestrzegano mających zastosowanie przepisów. Odnosząc się 
bezpośrednio do AGCOM, należy podkreślić, iż w ustawie o powołaniu tego organu (nr 
249/97) zapewnia się mu niezależność i nie przewiduje jakichkolwiek instrukcji udzielanych 
przez władze rządowe. Wręcz przeciwnie, istnieją specjalne wewnętrzne procedury, 
umożliwiające egzekwowanie postanowień związanych z niezależnością i bezstronnością 
(zob. Komisja Etyczna powołana decyzją 18/98/CONS zgodnie z art. 1 ust. 9 ustawy 
nr 249/97).

Dlatego Komisja jest zdania, że w oparciu o dostępne jej informacje nie można dostrzec 
żadnych podstaw do kwestionowania włoskich uregulowań w zakresie niezależności 
AGCOM.

Wnioski

W świetle powyższych argumentów nie ma możliwości podjęcia działań w sprawie będącej 
przedmiotem petycji w oparciu o obowiązujące prawodawstwo UE.

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


