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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1167/2011, внесена от R.R., с италианско гражданство, относно 
предоставянето на телевизионни честоти в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че предоставянето на честоти за цифрово 
телевизионно разпространение е засилило телевизионния дуопол: RAI-Mediaset, като 
по този начин възпрепятства свободната конкуренция във въпросния сектор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че Комисията следва да се намеси при разпределянето 
на честоти за цифрово наземно телевизионно разпространение в Италия, за да 
гарантира конкуренцията на пазара за телевизионно разпространение и да предотврати 
разпределянето на ценни честоти без търг на основните съществуващи исторически 
оператори.

Комисията вече започна разследване относно италианските правила за определяне на 
критериите и процедурите за разпределяне на права за използване на спектъра за 
цифрово наземно телевизионно разпространение през 2006 г. (дело номер 2005/5086). 
През юли 2007 г. беше изпратено мотивирано становище до италианските органи, в 
което беше посочено, че според Комисията тези критерии и процедури, които 
позволяват само на исторически оператори да получават такива права, не са 
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пропорционални с оглед на законна цел от общ интерес и дискриминират нови 
участници. 

След намесата на Комисията италианските органи измениха правилата относно 
разпределянето на права за ползване на цифрово наземно телевизионно 
разпространение. В допълнение на това италианските органи приеха мерки, насочени 
към гарантиране на ефективното навлизане на нови оператори на италианския пазар за 
телевизионно разпространение и към позволяване на разрастването на съществуващи 
по-малки играчи; по-конкретно следва да бъдат предоставени най-малко пет 
допълнителни мултиплекса, като поне три от тях ще са запазени за нови участници и 
по-малки съществуващи оператори. 

Въпросът все още остава нерешен и Комисията наблюдава от близо прилагането на 
правилата, насочени към гарантирането на ефективно навлизане на италианския пазар 
за телевизионно разпръскване в съответствие с европейската регулаторна рамка за 
електронни далекосъобщения, която има за цел, наред с другото, да гарантира, че не 
съществува нарушаване или ограничаване на конкуренцията и да насърчава 
ефективното използване и ефективното управление на спектърни ресурси. В тази 
връзка може да се отбележи, че регулаторната рамка на ЕС за електронни 
далекосъобщения не предвижда възможност за приемане на конкурентна (т.е. търг) или 
сравнителна (т.е. така наречения „конкурс за красота“) процедура и поради това този 
избор е оставен на държавите членки.

„Конкурсът за красота“ беше стартиран от италианските органи през август 2011 г., но 
в момента е преустановен, за да се обсъди дали правилата за възлагане могат да бъдат 
изменени. 

Заключение

Въпреки че изборът между сравнителна и конкурентна процедура при предоставянето 
на права за използване на наземно телевизионно разпространение е оставен на 
държавите членки, съгласно настоящата регулаторна рамка на ЕС Комисията ще 
продължи да наблюдава отблизо прилагането на мерките, приети от италианските 
органи, но няма достатъчно основания да се намеси по начина, изискван от вносителя 
на петицията.


