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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0255/2011, adresată de Andrea D'Ambra, de cetățenie italiană, 
privind independența autorității de reglementare în domeniul 
comunicațiilor din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face cunoscut faptul că Directiva 2009/140/CE - care stabilește că autoritățile de 
reglementare în domeniul comunicațiilor „nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni de la un 
alt organism în legătură cu îndeplinirea sarcinilor care le revin” - nu este respectată în Italia.
În această privință, petiționarul prezintă câteva știri publicate care ar demonstra existența unor 
relații între un membru al autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor (Autorità di 
Garanzia delle Comunicazioni) și președintele Consiliului de miniștri italian, primul primind 
instrucțiuni de la cel din urmă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

În primul rând, trebuie reținut faptul că AGCOM este o autoritate de reglementare dublă, 
responsabilă atât de reglementarea infrastructurii (servicii și rețele de comunicații 
electronice), cât și de reglementarea conținutului în ceea ce privește mijloacele de informare 
în masă din Italia.
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Ca atare, AGCOM se supune unor reguli riguroase privind independența ANR, stipulate de 
cadrul specific comunicațiilor electronice. În special, în conformitate cu articolul 3 din 
Directiva-cadru 2002/21/CE1, statele membre se asigură că autoritățile naționale de 
reglementare își exercită puterea în mod imparțial și transparent și că sunt distincte din punct 
de vedere juridic și independente din punct de vedere funcțional de toate organizațiile care 
furnizează rețele de comunicații electronice. În plus, articolul 3 alineatul (3a) din directiva 
menționată anterior, așa cum a fost modificată de Directiva 2009/140/CE, stipulează că 
autoritățile naționale de reglementare, responsabile de reglementarea ex ante a pieței și de 
soluționarea litigiilor dintre întreprinderi, acționează independent și nu solicită și nici nu 
primesc instrucțiuni de la un alt organism în legătură cu îndeplinirea acestor sarcini.

Comisia este hotărâtă să asigure legislația națională respectă pe deplin dispozițiile UE în acest 
domeniu și, în ultimii ani, a demarat mai multe proceduri de încălcare a dreptului comunitar 
ca urmare a nerespectării normelor aplicabile. În ceea ce privește în special AGCOM, trebuie 
subliniat faptul că legislația care instituie autoritatea (1. 249/97) îi asigură independența și nu 
stipulează că primește instrucțiuni de la o autoritate națională. Dimpotrivă, există proceduri 
interne specifice pentru a asigura respectarea dispozițiilor privind independența și 
imparțialitatea (a se vedea comisia pentru etică creată prin Decizia 18/98/CONS în temeiul 
articolului 1 alineatul (9) al Legii 249/97).

Prin urmare, Comisia consideră că, în baza informațiilor disponibile, nu există temei pentru a 
pune sub semnul întrebării dispozițiile italiene referitoare la independența AGCOM.

Concluzie

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, nu se poate interveni în problema pentru 
care petiționarul își exprimă îngrijorarea în temeiul actualei legislații a UE.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:35:32002L0021:RO:PDF


